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1. Saͤlmur. 

Um Kriſti útgaungu í gtasgarðinn, 

Med hymna Tag. 

Upp, upp, mín fál og allt mitt geb: 
upp, mitt bjarta og tómur meb * hug⸗ 
ur vg túnga hjálpi til; herrans pínu 
eg minnaft vil. 

2. Gánfti Mál ſtipar ſtyldu þá, 
ab ffulum vér allir jordu á, kunn⸗ 
gjöra þá kvol og dapran beyb, ſem 
brottinn fyrir oſs auma leid. 

8. Kjúfan Jesüm til lausnar mér, 
lángabi þó ab bega her; mig ffylbi? 

„óg lyfta ab minnaft þejó, minum 

brotkni til halllates. 
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4. Junra mig lofðins ängrid ſker, 
æ hvad er lítil rætt í mér; Jesüs 
er kvalinn í minn ſtad, of jjalban 

hef eg minnzt á það. 

5. Säl mín, ffobum þá fætu fórn, 

fem hefir oſs vid gub brottinn vorn, 

forbæmba aptur forlikad; fognudur er 

ab hugsa um þab. 
6. Hvad ftillir betur hjartans bol, 

en heilog Drottins pína? ug kvol? Hvad 
heptir framar bnegtfli vg fynd, en 

herrans Sesú blóðug mynd? 

7. Ovar fær þú betur, ſäl mín, 
féð, ſanna guds hjartans äſtarged, 
fem fadir gæezkunnar fekk til þín, 

framar en hér í Jesü pin? 

8. O Gest, gef Þinn anda mér, 
allt: fu verbi tilbýrbar þér, uppteikn⸗ 

ab, fúna, fagt og téb, ſidan beſs 

adrir njóti með, 
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Texrtinnu— 
9. Ad lidinni maͤltid lofſaunginn, 

las fínum fodur Fesüs minn, ſidaſta 

kvoldid, feint það vat, fúngu með 

bans lætifveinar. 

10. Guds ſonur, ſci ſem ſannleiks 

räd, ſjälfur á himni vg läd, bädi 
ſitt braud Sk, „li þegar bann 
umgekkſt hér á jord. 

11. Purfamadur ert þú, mín júl, 

þiggur af drotkni férþvert mál, fadu 
þína og foͤſtrid allt, fyrir þab honum 
bakka ſtalt. 

12. Illum þræl er það eilif ſmän, 

ef bann ſvo þiggur herrans län, dramb— 
ſamlega og dreyſsar ſig. Drottinn 
geymi frá fífu mig! 

13. Æptir þann faung, en ekki fyt, 
útgeEE Jesús um hüſsins dyr, að bans 

fiðvenju er það ſked, til olíufjallsins 
gánga réð. 

14, Lausnarans venju lær. eg halt, 
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lofa binn gud og dyrka ſtalt. Baænar— 
laus aldrei byrjud fé, burtfor af þínu 
heimile. 

15. RPfir um Kedrons breiðan bekk, 

blefsaður þá með fveinum gekk. Sä 

læfur nafn af furta ber; fýnir þab 

góbar Iærbóm mér. 

16. Nir hormüngar er mín leið, 

„se medan barir lifsins ſteidz undan 

gekk Jesüs, eptir eg, á þann ab feta 
rauna⸗ veg. 

17. Horfi eg nú í huga mér, herra 

minn Sesk, eptir þérs Dájamleg eru 
bæmin þín, breg eg þau gjarnan heim 
til mín.. 

18. Þú vilbir efti upphlaup hart, 

yrdi þegar þú fánginn varft; út í 
„ graðgarbinn geffftu því, gafft þig í 

manna þenbur frí. 
19. Af því læri? eg ab eljfa? ei freft, 

eigið gagn mitt, ſvo fríður og ſpekt, 



Gálmar. 7 

þejs vegna raffift3 þér er fært, þulin- 
mæbi og ged högvart. 

20. Sorgandi gekkſtu ſagda leid, 

færbi þinn huga kvol og neyd; blæ“ 
andi glæpa hljóp eg ſtig, hefir þú 
kvittad fyrir mig. 

21. Burt lif er graðgarbssgánga 
rétt, grofin er ollum fyrir ſett. Synd⸗ 
ugra leid ei leif þér ab, lendir hün 

viſt í kvala⸗ſtad. 

22. Idrunar⸗tärin ættu vor, el 

bér ab væta lífsins ſpor, gegnum 

baubann meb glebi" vg lyft, gaungum 

vér þá í himna⸗viſt. 
23. Þá Jesus nú á veginum vat, 

við poftulana bann raddi þar, henda 

mundi þá hrosun fljót; hardlega þ ét= 
ut þrætti á mót, 

24. Frelsarinn Sesús fyrirfór, þá 

fall vg hrosun er búín mér, þamt 

st 
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veit og lika lækning þá, fem leysa 
Fann mig ſorgum frá. 

25. Aldrei, kvad Pétur, ætla eg, 

á þér hneykſlaſt á nokkurn veg, þó 

allir frá þér falli nú; fullfymin var 

hans lofan fú. 

26. Gú von er badi velt vg myrk, 

ad voga freflega? á holdsins ſtyrk: án 
guds nábar er allt vurt trauft, öſtod— 

ugt, veift og hjälparlauſt. 
27. Gef mér Seðú, ab gá að því, 

glaskeri ber eg minn feſjöd í, vid— 
vorun þína virði? eg mieſt, veikleika 

brügum það anknafn bar, vlintréð 

holdsins fér þú best. 

2. Fúlmur. 

Um Kriftí kvol í grasgardinum. 

fagið: Fadir vor, fem á þímnum ert. |. 

Jesus gekk inn í grasgard þann, Get⸗ 

ſemane var nefndur bann. Af oliu— 
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rétta herrann var, oleum hjälpradis 
allra fyrft, af bans lífi þar preſsadiſt. 

2. J aldingardi fyrft Adam braut, 
aptur Seðús þab bæta hlautz; aldin— 

gards eifin ävoxt gaf, eymd, fynd og 

banbí kom þar afs í albingarti ljúft 

lífsins tréð, lífgunar frjófgun veita red. 

3, Judas pekkti vel þenna (tað, 

þar hafdi' þann leingi umhugsad, helzt 

mundi pläz bad hentugaſt, herraun 

matti þar fyrrábaft, ſvo fæftir hefdu' | 

ab fegja? af því, fvif hans lægju ps 

bylming í. 

Á. Gatan hefir og ſama lag, ſitur 

að gloggt, hvar hægaft er, í hættu vg 
fynd ab koma mérs en þó í þeim ſtad 

allra meft, ſem á eg gubi ab þjóna begt. 
5. Heimsbornin hafa lift þá lært, 

lygd sg fvifræbi er þeim fært, fót 

ſporum djofuls fylgjande, falsrädin 

— 

hann un mig nótt og bag; hyggjand = 
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draga þú í hlé. Frá hang og þeirra 
hrekkja⸗ſtig, herra Hesú bevara mig. 

6. Opt hafdi Jesús í þann ſtad, 

áður geingid, því veit eg bad, hefir 

fannlega herrann minn, hugsad um 

pinu' og dauda ſinn, fulltingis bedid 
fodurinn þar, fv feingi þann ſtadizt 

piſlirnar. 

7. Jurtagardur er herrans her, 
helgra guds barna legſtader. Pegar 

þú geingur um þenna reit, þín fé 

til reiði bænin heit; andláts þíns 
gæt vg einnig þá, upprisu daginn 
minnftú á. 

óg £ ærifveinana lausnarinn ker, lét 

fuma bíða nokkud fjær, þrjá tó þó 

með fér bjarta hreinn, bann girntift 

eff? ad vern einn.  Gála mín, þar 

um bpeinkja {falt, til lerdoms þab 

ffebi allt. 

9. Guds friftni er grasgardur 
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hreinn, guds ſonar ertu lariſveinn; 

fit þú hvar fem þann ſegir þér, ſonn 
hlydni bezta offur er; til kroſsins ef 
bann þig kallar þar, kom þú gladver 

án móglunar. 

10. Freiſting þúng ef Þig fellur á, 

fordaſtu einn ab vera þá, gubþræðbra 

ſelſtap girnſtu meft, gefa þeir jafnan 

rábin bezt. Huggun er manni monn— 
um ab, miffun guds hefir fvo tilffiffab. 

11, Jjartanlega varð harmpruͤng⸗ 
inn, herrann Sesús í þetta finn: bold= 
ið ſkalf við Það feifna fár, flutu í 

vatni augun Elár, ſagdi grátandi: fál 

min er, fvo allt i daudann hrygg í mér. 

12. áartnær ſteinſnari frá beim fór, 

féll ftrap til jarðar Drottinn vor, flat: 

ur fitt blefsað andlit á; oͤgnarleg kvol 

hann maddi þa; hjartad bardiſt í 

brjöſti heitt, bæði var líf vg fálin þreytt, 
13. Samvizkan míg nú fjálfan (lær, 

fé eg bad gjarla, Sesú ær, min fynd, 



12 Paſsiu 

min fynd, hún þjábí þig, þetta allt 
leibftu fyrir míg. Avi, hvad hef eg 

aumur þræll, aukid þér madu, brott: 
inn fæll. 

14. Mér virdiſt fo ſem mín mis— 
gjörð, þé meir ab byngd, en hímin 
og jord; því Jesüs þad fodursins 
opdid er, ſem allt med fínum krapti 

ber, flatur hlaut þó ab falla þar, 

þá fyrir mig bar þann fynbirnar. 

15. Hjartans gledi og Huggun 
trauſt, bér gefſt ber, ſäl min, efa— 
lauſt; bad gjald fyrir mina misgjord, 
er meira vert en himin og jord; hans 

ſorg, ſtjälfti og hjartans pin, hjä gudi' 
er eilíf fvittan min. 

16. Fram þegar Besús fallinn var, 

fegurſtu bæn bann gjarði þar: abba, 

faðir aͤſtkeri minn, af mér tað þenna 

Ealeitinn, þó fo fem belst þú fjálfur 
„milt, fagði Jesús med gedid ftillt. 
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17. Urradin bezt er aubmjútt geð, 

ángrað hjarta vg bænin meb, hve nær 
fem femur hormung ab, hugga þú, 

fál mín, vel um þab; óþolinemæbt? og 

moglan þver, meiri refsingar aflar fér. 
18. Obljügur ffaltu albrei neitt, 

útbeimta hvad þú girnift veitt, til 

holdsins munn hentugt þér, hugsa 

jafnan, ad drottinn ſer, hvad lifi og 
ſäl til lids er nú, längt um Sa 
en fjálfur þú. 

19. Eins lífaminn vg fálin. íé 

fannaudmjúfleg í baninne, álítur 

brottinn innra Vítt, ei ab ſidur {fal 
holdid þitt, fyrir gub med blygdun 
gänga fram, gjorbi ſoo forbum Abra⸗ a 
ham. 

20. Jesü, þín grútleg þrdðgátbð 
pin, gleður orpjäda fáln mín, þítt 
hjartans ängur hjartad mitt, frá 

hryggd og madu gjordi kvitt; því 
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ſkal míns hjartans hjartabel, heidra 

Þig, minn Immanüel. 

3. Saͤlmur. 

Um herrans Kriſti daudaſtrid. 

Med ſama lag. 

Enn vil eg, þál mín, upp á ný, upp— 
haf tafa á máli því: uppftóð Jesús, 
þó Þreyttur fé, þrisvar finnum frá 
bæninne, lærifveinarnir fváfu faft, 

fánEti Pétur því ávítaft. 

2. Til og frá gekk bann þrisvar þó, 

þar fekkſt ei minnſta hvild né ró; 
tmtbanfæri því effort fann, allſtadar 

drottins reibi brann, gegn um hold, 
í æbar, blóð vg bein, bloſsi gudlegrar 

heiptar ffein. 

3. Himna⸗ljösid var honum bytgt, 

helzt þvi af nótt var ordid myrkt, 

áftvina huggun einga faunz allir fváju 

um tíma banuz jordin var honum 
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óhæg eins; eingin fekkſt bót til þefsa 
meins. 

4. J þejsum ſpegli bad fé eg: 
beim ſem drottinn er reidur mjog, 
hvorki verdur til huggunar, himin, 

ljóð, jord, né. ſtepuurnar, cin guds 
nábar er allt um kring, eymd, mada, 

kvol og forbæming. 

5. Framar ſeſt hér, hovad färleg fé, 

fordemdra kvol í helvite; frá einni 

plágu. tíl annarar, í yztu myrkrum 

þeir ráfa þars ö hvad ſyndin afſkap⸗ 
leg er, allt þetta færir hün meb fér. 

6. þriðja máta af beſsu jó, 
þab lærðu, þál mín, allra bezt, guds 
reibizelb og eilíft fár, uͤtſlotktue og = 
fægbu herraus tár, allt honum þí 
dil ama var, ſvo allt verði þér til 

huggunar. 
7. Hryggdar ſporin þín, — minn, 

himnariki mig leida fun; Í nætur“ 
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myrkrum lá neyd á þér, nábar vg 

býrdar ljós gafſt mér; sínir þér einga 
veittu ſtod, þvo vinſkap feingt eg vid 
ſannan guð. 

8, Þar kom lofsins á þeirri tíð, 

þreytti Sesús við daudaun ſtrid. And⸗ 

lát mitt bæði? og banaſött, bleſsadiſt 

mér þá ſomu nótt; daudinn tapnbi, 

Drottinn vann, dyrdlegan fígur gaf 

mér hann. 

9. A geff ſvo daudans aflid rift, 

ekkert demi má fínna ſlikt: allur lik 
ami lausnarans, laugadiſt þá í blóði 
bans, fá dreyra fveitinn dundi' á jarð, 

drottins pína því mjog var hard. 

10. J Adams broti var bloͤdſtuld 

gjord, bolvun leiddi þad yfir jord; 
Jesü blób hér til jarðar hné, jordin 
aptur {yo blefðub fé, ávortur, gróði? 

og albin Élár, oſs verd ab notum 

férþsert ár. 
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11. Särkalda daudans ſpeita-bad, 

um ſidir þá mér kemur ab, ſärheiti 

bregra fveiti þínn, fefi og myki, Jesü 
minn. Angiſtar fveita eilíft bál, aldrei 

lát fnerta mína fál. 

12. Mér er fv kvol þín mínnileg, 

á morgni hverjum þá uppftend eg, 
fyrſt eg ſtig niður fæti á jord, fært 

eg þér hjartans bakkargjord, blóbsfveite 
inn þinn eg bid mér fé, blefðan og 
vernd á jordunne. 

13. Hormüng þá færir huga minn, 
hef eg mig ſtrax í grasgard þinn, 

dropana tíni eg. dreyra bins, brott: 

inn, í fjóðinn hjarta mins; þab gjald 
alleina gildir meft, hjá gubi fyrir mín 
afbrot veft. 

14. Upphaf alls mefta —— 

ciklogun ſtraung vg reiði guds, bætt 

er, fridſtillt og forlikad, fadirinn lét 
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ſer lynda það, ſonurinn bar hans bræti 
fri, borgadiſt þrællinn út med því. 

15. Þefs meir fem pínan þreyngdi 

ad, því innilegar Vesús bað, beilagut 
eingill himnum frá, herra fínn kom 

ad ftyrEja þá. Enn hefir þú þér einn 

lærbúm, idka og lær bann, fál mín 
féóm. 

16. Ef hér verður, ſem opt kann 
ſke, undandrättur á hjälpinne, bid, 

ſtyn, andvarpa æ því meir, fem aukaſt 
vilja harmar þeir. Fodurlegt bjarta 
hefir gud, við hvern, fem líður kroſs 

og HAND. 

17. Gjá þú, ab eingill ſendur var, 

yni guds Hér til huggunar, þeir góðir 
anbar oſs ern nær, alla tíma, þá 
biðjum sær, helst þá lífs enda líður 

ab, Lazari Dæmi fýnir þab. 

18. Heidur, lof, býrð á himni og 

jord, hjartanleg áftar þaffargjarb, 
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drottinn Seðú, þér fætuft fé, fúngir 
af allri kriſtninnez fyrir ſtridid þig 

pjädi freft, það er vort frelsi æfinlegt. 

4. Saͤlmur. 
Samtal Rriſts við lariſveinana. 
Lagid: Einn gud, ſtapari allra fá. 

Poſtula kjeri Kriſtur Þrjá, í kvol⸗ 
inni ſer að vera hjaͤ, baud þeim: vak⸗ 
ið og biðjið viſt, braͤdleg freiſtni fvo 

grandi físt. 

2. Strax fem Jesús um fteinfnar 

nær, fté fram leingta (hefð gætum vær), 

allir fofnuðu fætt með tó, fjálfur 
bertann einn vakti þó. 

3. Adur var ſvoddan um þig ſpäd, 
áfett framfom nú herrans ráb: þú 
langt guds reibi-þrúgu einn, þreytt 
ur ab troða, Jesüs hreinn. 

4. Ef eg ffal efti fofa? í fynd, (ſvo 
er náttúran veik vg blind), um ſtein⸗ 
ſnar máttú eitt mér þá, aldrei, minn 

Jesü, sifja frá. 
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5. Naturhvildin min naättürlig, 
nóg er mér trygg, Þá veit eg big, 

— hjä mér vafa til hjälprades, hvert 
kvold vil eg mér óffa þejs. 

6. Þrisvar Jesús til þeirra fór, þó 
eð bann mæðdi pína ftór; bann bað 

Pétur með bryggti lund, hjá fér vafa 

um eina fund. 

7. En bann ſofnadi æ því meir, 

ei beldur vifsu fjólfir Þeir, hverju 

ſvorudu bonum þá. Herrans pínu 

mjög júf það á. 

S. Mig befir Tjúfur lauſnarinn, 
leidt inn í uábar grasgard fínn, 
vakandi ſvo eg væri hér, vitni ſtirn⸗ 

it mín um þab ber. 

9. Ungbóms bernſkan, ſem von⸗ 
legt var, vildi mig of mjog jsæja 

bar; foreldra hirting högvarlig, hans 

vegua kom vg vakti mig. 

10. Aldurinn þá mér odladeſt, 
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á féll gjálífis þvefninn meſt; fennimenn 

drottins komu þrátt, kolludu mig ab 

vakna brátt. 
11. Fullvarinn gleymſtu fvefninn 

fár, fófti mig. þeim og vard mjög 

hár; bimmar heims elffu bróft ab 

meb, bapurt varð mitt tíl bænar geð. 

12. Þá fom guds anda bræring 
hrein, í bjarta. mitt hn fá ljóminn 

ffein, em í heimſkunni ſvo eg ſpaf, 
fjalban mig neitt ab ſliku gat. 

18. Färlega var mín fiflſkan blínb; 

- forlát. mér, Sesú, þefsa fynd, hvar 
meb ab júfeg þarmúng þér, en hefnd 
og refðing fíálfun mér. 

14. Ráttu þó albrei leidaſt þér, húfi 

Sesú, ab benba mér, hugsi til mín 
pitt bjarta milt, birtu mig lika, ſem 

þú vilt. 
15, Vil eg nú hjartans fegin í, 

frelsari mínn, ab vafa þér hjäz and— 



22 Paſsiu 

inn til reidu er i ſtad, of mjog holdid 

forhindrar þab. 

16. Jesüs unnti med ljüfri lund, 
lærifveinum ab hvila' um ſtund; því 

bann sorfennbi þeim og mér, þab eitt 
mín bleſsud huggun er. 

17. Sidaſt allra þá já bann þar, 

feifara líð fyrir hendi var, bauð þeim: 
vafið og biðjið best, burt er nú 

værðar tíðin meft. 

18. Svoddan áminning, jála mín, 
fannlega ffylbi ná till þín, ſvo Þig ei 
ſtadi fsefninn vær, jvifarinn er þér 
effi fjær. 
19. Daudinn forræbur fjorid þó, 
fyr em vardi því margur bús hann 

er i náið, þó fjáift ſizt, ſerhvern 
bag er hans áþlaup viſt. 

20. Daubinn þá mætir bapur þér, 

bóminn befir hann eptir fér, andſkot⸗ 

FT NU 
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inn bíður búinn þar, í bálið vill 
Draga fálirnar. 

21. Gjá þú vel til, ab ſvoddan 
ber, ſofandi komi eff? ab þér, í hreinni 
iðrun þú hvern bag vaf, berffrúba 
drottins á big tat. 

22. Bænir má albrei brefta Þig, 
búin er freifting Ýmiðlig, þá líf og 
fál er lüid vg þjáb, lykill er hún ab 

drottins náð. 

23. Andvana líf til eintið neytt, 
er ab fjót, heyrn vg máli ſneidt; ſvo 
er án bænar fálin ſnaud, fjónlauð, 
kold, banf og rétt fteinbdaud. 

24, Baftu, minn Heðú, vaktu' í 

mér, vafa láttu mig eins í perz fále 
in vafi, þá ſofnar líf, þé hun gtid i 
þinni hlif. 
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5. Saͤlmur. 
Um Sydinganna Eomu í grasgardinn. 

Lagid: Heidrum vér gud af hug og ſäl. 

Medan Jes üs það mæla var, 

mannfjöldi Eom í garðinn Þar, Zü⸗ 

Das (fá herra finn forred), ſpeinar preft= 

anna? og ftríðsfólE með, fEriðbyttur 

báru, blys og fverð, búnir mjög út í 

þefsa ferd. Um það eg framar“þeinfja 

SA 1 Í VS 

2. Verdur þab opt, þá varir minnt, 

voveifleg hætta búin finnſt; ein nótt 
er ei til enda trygg, að því á kvold⸗ 
it, þál mín, bygg. Hvad helzt fen 

fann ab koma' upp á, fjós Seðúm 
þér ab vera hjá, ſkelfing eingin þig 

ſtadar þá. 
3. En Züdas hafði áður fagt, aud⸗ 

Benni þeim, og fvo við lagt: bvern 
eg Eyfsi, handtakid þann, bandlið 

"með gætni og bindið bann. Varaſtu, 

ál mín, {vit og prett, þó fýnaft megi 

GE Tppos:404, ri 
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í hylming þett, drottinn angljóft það 

bæmir rétt. — 
4. En Jesus áður allt fornam, hvað 

átti við hann að koma fram, þó 
gekk bann fjálfur Þeim á mót, þann- 

ig ræddi — ——— — Ág — 

Fl 

mennis banninn — —— 

verſka nefnum vér. 

5. Jeg et bann, fagði Jesús þá. 
Jüdas fjálfur ſtod flokknum bjás 

oflugt var drottins orðið það, allir til 

jarðar féllu? í ftað. Hvad þang úvíni 

þrellbi meft, huggar nú mína fólu 

best, í allri neyð það auglyseſt. 

6. Þá eg fell edur hrasa hér, 

bæftur Drottinn vill reibaft mér, þá 

ſegir Jesüs: eg em bann, þem end⸗ 

urleyfti þann fynbarann, meb mínu 

blóbi? vg Þeiffri pín, bræbi, fadir fær, 
ftilltu þín, eflauft er þab afſokun mín. 

7. Djofull, ſynd og ſamvizka íll, 
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ſälu mína bäkvelja will, eins ſegir 
Jesüs: eg er hann, ſem afmá þína 

misgjord vann, lifa fem vindur létt 
fær ſtg, lángt feyfir burtu', og ſjäſt 
et því; á mig trú þú, {vo ertu frí. 

8. Þegar mig færir þótt eba kool, 
furgleg fátæft og heimsins bol, jeg 
veit þú fegirs jeg ér bann,. Jesüs, 

fem læfna vill og fann, aublegb á 

himnum áttu viſt, eymd þín og hryggd 
í gledi ſuyſt, heiminn ſigradi“ eg, 

hradſtu ſizt. 
9. A daudaſtund og“ dömsins tid, 

drottinn, bad ſkal mín huggun blid, 
ord þitt er ſama: eg er bann, ſem 

inn þíg leiði í himnarann, þjón minn 
ffal vera þar eg er, því hefir þú, 
Jesü, lofad mér, glabur eg þá í fribi 

fer. - 

10. Jeg fegi á móti: jeg er þann, 
Jesü, fem ber af bjarta ann, ord 
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þitt lát sera eins víð mig, elſka eg, 
ſegdu, lifa big; eilíft þab famtal 

okkar fé, uppbyrjad þér á jorbuune. 

Amen, eg bid, þvo ſtuli ffe. 

6. Saͤlmur. 
Um Juͤdas koſs, og Kriſti fángelsi. 

Lagid: Einn herra eg begt ætti. 

Frelsarinn hvergi flýbi, fjandmenn 
þá lágu fenn, herrann beib þeirra? 

hinn podi, þeim leyfdi' á fætur enn, 
bvern helst þeir bugsi að finna, hann 
ſpyr (ſem ljóft eg geð, jafnt fem fyrt, 

Búbar inna: Jesum af LTasaret. 

2. Eg em bann, aptur fagði, annab 

finn Sesús bætt. Læriſpeinunum lagbi, 

lífnarorb þetta brátt: ef mín yður lyſt⸗ 
it leita, þá látið þefsa frí. Búinn var 
bann að beita, hjálptæðis orði því. 

ð. Her af má béyra? vg ſtilja, 
herrans vors Hesi matt, effi gat 
án hang vilja, á bann neinn hendur 

gr 
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lagt. Bið míg þó hatti hreifi, heipt⸗ 

armenn illgjarner, einginn fann, utan 
4 

bann leyfi, eitt {ferða hár á mér. 

Á. Fodurnum hjarta hlydinn, þann 

gafſt á þeirra vald. Säl mín, því 
fért ófvíin, fjá þitt óhlýdnis gjalb. 

Viljugur vildi? hann bæta, viſt er þín 

ffylba' audſen, ciſt og aubjveipni mæta, 

áttu ab leggja í gen. 

5. Züdas Font fljótt fem kunni, kyſe 

andi Desum nú, mælti fláráðum 

munni: Meiſtari fæll vert þú! ert- 
ann bógværðdar rifur, bann fagði: 

þú, minn vin, með Eofsi for manns- 

ins fvífur. Sizt mun því þefnbin lín. 

6. Evu munn eplið eina, aumlega - 

ginuti um finn; fals⸗koſs því fetf ab 

reyna, freldari munnur binn; blibe 

mælum djofuls bægbu, þvo blekkiſt eg 
ekki af þeim, beims hrekki lifa lægbu, 
líf mitt og gru geym. 
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7. Audſen eru? augum þínum, oll 

vél vg launſvik hér, hritt þeim úr 

huga mínum, hreint ſtapa geb í mér, 

virztu mig vin þinn falla, verða lát 

raun þar á, holds breft vg hraſni 

alla, hindra og ref mér frá. 

8. % bætti"? og báffa mikinn, hefir 
mig Gatan leibt; ó, hvad opt eg verd 
fvifinn! ei get eg hjá því fneibt. Gun 
mannsins fvífunt mætti, þannlega upp 

á þab, ſvikanna häſkinn bætti, hjú 
mér ei fyndi ſtad. 

9. Munnur þinn (að eg meina), 

minnift víð Jesum bert, þá bold og: 
blöd hans hreina, hér fær þú, þál 

min, ſnert. J guds nafni ab þér 

gáðu, gef honum ei koſs med vél; í 
trú og idrun Þig tjáðu, tilbú þitt 

bjarta vel. 
10. Pangad Þegar að ftundu, þufti 

illvæðis lið, ljúfafta lamb guðs bundu; 

——— 
Í eð FK 
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lokid var ollum frið, hardſnünum reip⸗ 

um reyrdu, ränglatis míns þann galt; 
Drottinn í droma keyrdu, bufnabi hold⸗ 
ið allt. 

11. Jüdar þig, Jesü, ſtreingdu, 

jeg gaf þar efni til, ſyndir mínar 

þér þreyngbu, beſs nú eg íbraft vil; 
glapa-bond af mér greibir, eg gef 
mér frelsid þitt, andlegum dofa eydir, 

fem á féll hjartad mitt. 
12. Guds fun var gripinn þanb- 

um, gefinn ſvo yrdi' eg fri, bann 

reyrdiſt hordum bondum, hlaut eg 
miſkun af bvi, fjötur þúng og fäng— 
elsi, frekt lá, minn herra', á þér, 

baubans vg djofuls helsi, duttu því 

laus af mér. 
13. Bin eg þín bondin hordu, 

bindi nú hvern minn lib, frá alls. 

fyns glæpa gjordum, og golbum 

heimsins fið, laus og lidugur andi, 
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lifs meban dvelſt eg hér, þér fé jafns 

an þjónanbi; beſsa bón veittu mér! 

1. Sálmur. 
Um vorn fántti Péturs, og Malkus 

eyraſaͤr. 
Lagid: Gazku guds ver prisum. 

Lausnaraus lærifveinar, þá litu at⸗ 

burð: þann, og Júda? atbafnir einar, 

allie fenn fputðu bann: eigum vér 
ekki að flá, óvina fveit med fvetði, 

fvo bér ei þýngra verði? Gúíl mín, 

hér gjar ab gá.: 
2. Ef þú áforma vilbir, eitthvad, 

fen vandi er á, Þarfleg räd þiggja 
ſtyldir, og Þig vel fyrir fjá, af því 

optlega ffer, fá, ſem er einn í räͤdum, 

einn mætir ſtada bráðum, feint j að 
íbraft er. 

3. En meb því mannleg vigta, í 
mörgu náir ſtammt, á allt kann ekki' 

að gizka, fem er þó vandaſamt; koſt 

A 

Á 
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þamt hinn bezta kjös; guds ord fær 
ſynt vg ſannad, hvad fé þér leyft eda 

bannad, þad ſtal þitt leidar ljós. 

4, étur med fvelli fínni, fverð úr 

flíðtum dro, batts trúi eg bræðin 

brynni, og beint í flokkinn fló, Malkus 

blaut bér af tjon, hann mifsti hið hæg= 

ta eyra, höggið tóf ekki meira, þefsi 

var biffups þjón. 

5, Lausnarinn ljóft nam fvara, læti- 

foeinunum fyrſt: látið Þefsa from 

feta, frefaft að fínni lyft. Pétri. fvo 

ſagdi nú: fverðs auða fá ſkal feður, 

fem fverð án leyfis tekur, fverð ſlidra, 

Gímon, þú! 

6. Meinar þú faðitinn mildi, mundi 

ei fenda bér, ef eg Þefs oſka vildi, 
- eingla til: fylgdar mér, fleir? en tólf 

fylEíngar? eða mun fEylt eg ekki, á- 

fEeinEtan kaleik drekki, fem mér þó 
fettur var? 

7. Svo mun uppfyllaft eiga, hvað 

er i ritning tjáð, og fíðan fannaft 
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mega, hvad féft fyrir laungu fpáð. 

Svo eptir ſermon þanni: eyra þjónss 
ins ábrærði, fem áður Pétur færði, 

læfnaði að beilu bann. 

8. Sal min, lærum og ſjäum, med 

ſannri hjartaus lyft, tvennſlags fyerbð 

gloggt við gäum, greina ſkal þar um 

fyrft: ſverd drottins ómarinn ber, 

ſverd eiginhefndar annad, ſem ollum 

verdur bannadz það kennir Kriſt— 
ur hér. 

9. Bið eg: her gloggt ad gætir, 
göd, valbítjórn heibarlig, ſaklausan 

físt þú grætir, né ſſälfan meiðir big, 

vir {verð guds vanblætis, blóð {faltú 
því ei banna, burtſnid þú grein laſt— 

anna; merf bæmi Möiſis. 

10. Þitt fverb, fem þítt er eigib, 

fyrir þína eigir ſok, {fal ei úr {feið- 
um dreigid, {fír eru þar til rok, Seðúð 
það bannar bert, honum er jfylt þú 
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hlydir, högver umberir, lidir, þad 

móti þér er gert. 
11. Ren ei gub fínum rétti, því 

reiknaſt hefndin bans; valbftjórn til 

verndar fetti, síða um byggdir lands, 

ellegar ab því gá: fverð drottins, ſem 

her nefnift, fannlega á þér befnift, 

tjón þitt tvofaldaſt þú. 
12. Malkus, fem miſsti eyra, merfir 

þá alla frí, fem orð guds efti heyra, 

eiga þó koſt á því, heyrn er þeim 

hægri (jó, vinftri hluſt heilli halda, 
hed vg fþélni margfalda, nóg geta 

numið þó. eð 
13. Skälka mark mátti falla, 

Malkus hér feingi rétt; á guds óvini 
ala, einfenni {lift er fett, ord hans 

et akta hér; jeg bid og jafnan fegi: 
Sesú minn, láttu eigi, þab merfi 
fjáft á mér! 

14, Enn finnur þú hér. framar, 

| 
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frelðarans Dæmi Þeyt: hormüngar 
bættufamar, á honum läu meſt, fitt 

tranft þó fetti þann, á guds fodur 
gæezku rika, gjar þú þad jól mín lífn, 

ef kroſs þig benda fann. 
15. Kvol fína Jesüs kallar, faleif 

ciſkeinktan ſer. Kroſs þímt og eymdir 

allar, eins máttu nefna bér; því 

Drottinn drakk þér til, fyrir big þá 

bann pínbift, ſoo þú, mín þál, ei tynd— 

ift, gjar honum gjarnan fil. 

16. Pu mátt þig þar vid hugga, 
bann þeftir veifleit manns, um þarftu 

eff? ab ugga, ábryffju ſkamtinn hans, 

sel þín vankvadi ſer; þíð fúrafta bratt 

bann fjálfur, fætar? vg minnt en 

Bálfur, ſterfur er ffeinftur þér. 
17. Heipt mína? og hefndar næmi, 

hefir þú, Sesú, batt, mér gafſt 

manngægfu bæmi, þí Malkum fekkſtu 
græt; eg þarf og einnig vid, eyrad 



— 

36 Naſosiu 

mitt laknad yrdi, ſvo ord þitt heyri' 
vg virdi. Phdlega beſs eg bíb. 
18. Hjälpa mér, herra fæli, ab 

halda kroſsbikar minn, þys mig ei 

undan mali, né mogli' um vilja þinn. 
Eg bid almatti þitt, vorkenni minni 

veiki, ef verða fann eg ſteiki, hreſotu 

þá hjartad mitt! 

8. Húlmur. 

Prẽdikun Rtiftí fyrir Gyðingum. 

fagið: Sä frjálg víb lögmál faddur er. 

Caladi Jesus tíma Þann, til við á= 

vini fína, fem komnir voru að höndla 

bann: beprum þá kenning fína. 

2. Sem til illvirEja eruð Þér, út 
geingnit mig að fánga; áður gat eing= 

int meinað sér, Í mufterinu? að gaͤnga. 
3. Daglega bef eg fýnt og fagt, 

fannleifsins Eenníng mæta; einginn 

gat bendur á mig lagt; ættuð nú 
Peſs að gæta. E 

4, Pfir ftendur nú yðar tíð, upp⸗ 
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fyllt fvo titning verði, myrkranna 

- geisar maktin ftríð. Mæla fvo Des 

ús gerði. 

5. Qjúflynbi bleſsad lausnaraus, 

líttu her, ſäl min færa, já vill ei 
dauda ſyndugs manns, ſvoddan máttu 

nú læra. 

6. Jesus þeim jýndi í fannrt raun 

ſälarheill, náð vg frelsi; guds ſyni 

Jüdar guldu' i laun, grimmd, hatur 

og fängelsi. 

7. Furda því, ſäl mín, eingin er, 

(et {falt því Dæmi tóna), þó veroldin 
launi vondu þér, velgjord mjog lítla 
bina. — 

8. Gybínga daemi ſtynja ſtalt, 
{fil þig vid ödyggd ſlika, þafflæti. fyrir 
gödgjord gjalt, gudi og monnum lifa. 

9. Jeg læt mér þefsu jafnframt 

ſagt, Seðú, af ordum þínum, eing⸗ 
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inn gat endur á þig lagt, ab eigin 
vilja fínum. 

10. Bann tafmarfaba tímans 

púntt, tilfetti fadirinn mildi, nær þab 
ánnubar okid þúngt, yfir þig gánga 
ſtyldi. 

11. Eins upphaf lika' og ending 

með, allrar hormüngar minnar, fadir 

himneſti', er fyrirſed, í forfjón miſt— 

unar þinnar. 
12. Peſsi nú timinn ydar er, úr 

vinum Jesüs ſagdi; herrans eg þetta 

mältak mér, í minni og hjarta lagi. 

13. Mú ftendur yfir náðar < tíð, 

naudſyn er þejð eg. gætti, líður mig 

drottins bidlund blíð, brot min ſvo 
kvittaſt mætti. 

14. Ef eg þá tíð fem gud mér 

gaf, gälaus ſorſöma næði, Drottins 

"tími þá tefur af, tvímælín oll í brætt. 
15. Ppi Teingur ſem bans bid⸗ 
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lund blid, bebið forgefins hefur, beſs 
hardari mun. heiptin frið, hefudar 

þá drottiun krefur. 

16. Guds vegna að þér gæt, min 
ál, glæpum ei leingur fafna, gjorum 

ðrum, því meir en mál, mun vera 

fynd að hafna. 

17. S bag við ſtulum ſtipta' um 

ſtjött, ſtal fynd á flótta rekin; hver 
veit, nema fé nú í nótt, neidin í burtu 
tekin? 

18. Talar Jesus um myrkra 

mat; merfið það, valdſtjörnendur— 

Nur ſtal nú í eyra fagt: umbæmið 
heims tæpt ftenbur. 

19. Ljoͤsid myrkrin burt leidir þri, 

med ljoma birtu ſinnarz varaſt ab 
ſtÿla ſkaͤlkum því, — maktar 
binnar. 

20. Minnſtu, ad — maktin 

bver, þá myrkur daudans {falt kaung, 
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í yztu myrkrum einginn þér adgreiu— 
ing hofdingjanna. 

21. Myrkri léttari, er maftin þín 

minnft þefð fyrir binn dauda, þá 

drottins hátignar dyrdin ſtin, hún 

Dæmir eins rika' og ſnauda. 

22. Fyrſt makt heims er vid 

myrkur likt, min fál, halt þér í 
ſtilli, varaſtu þig ab reida rift, á 
rikismanna hylli. 

23. Drottinn Seðú, þú lífsins 
ljós, lýftu valbftjórnarmannum, ſpo 

þeir, fen räda yfir oſs, eſiſt ad dyggd⸗ 

um ſonnum. 

24. Hesi, þí kalda kvalaſtund, 
fsalatíb af mér fviptis guds barna 

gafſt mér gledi⸗-fund, gób voru þan 

umſkipti. 

25. Myrkranna þreyngbi máftin - 

— 

þér, mig few leyſtir úr vanbas kval 
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anna yztu myrkur mér, mega því 

aldrei granda. 

9, Kálmur. 
Um flótta lætifveinanna. 

Lagid: Jesü Srífti, Þig Fall eg á. 
á lætifveinatnir fáu þar, fínn herra 

gtipinn hondum, og bann af fólli 

veſtu var, vægðdarlauft reyrdur bond⸗ 

um, allir ſenn honum flýðu frá, for⸗ 

létu drottinn hreinan, í hálfa einan. 

Ab ſpoddan ſkulum víð, ſäl mín, gd, 
ſjium hér lærbóm beinan. 

2. An drottins tíða? er adſtod 

manns, i eingu minnſta gildis fä— 
nýtt reyniſt opt fylgi hans, er 
frefaft hjälpa ſtyldi; hver einn vill 

forda fjáljum jér, ef ſyniſt báffi búr 
inn, ab hendi fnúinn, far þvi var 
lega! ab fallvolt er, frænda vg vina 
A 

3. J ſama máta þér þú bér, fál 

=“ 

Ís ad: 
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min, i ſpegli einum, ad hryggilegar 
fé hättad þér, en herrans læriſpein- 

um; þeir hofdu leyfi lausnarans, lífi 

ab forða fínn, frá ſärri pínu, naud— 

ugir miſstu návift haus; nú gæt ad 
rädi þínu. 

4. Hvad opt, Jesü, þér flüdi'“ eg 
frá, freft á mót vilja þínum, þá 
glepa⸗ veginn gekk eg á, girndum 
fylgjandi mínum? Forffulbab hafni? 

eg fyrir þad, flóttamaður ab beita, 

til heljar-reita, en þú virtift mér aum—⸗ 

um. að, aptur í miffun leita. - 
ð. Einn varftu, Jesü, eptir því, 

i vboina látinn hondum, einn þvo eg 

væri albrei í, eymd og freiſtingum 
vondum; allir forlétu einan þíg, allt 
fo mig Hugga ynni, í mannraun 
minni. Eg bið: drottinn, lát effi 

mia, einſamlan nokkru fínni. 
6. Æærifvein, fál mín, fjáðu þann, 
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fem Yesú eptir fylgdi, raͤnglaͤt ung⸗ 

menni tæntu bann, tétt nakinn við 

Þau ſkildi. Berſnoggur flótti betri 
er, en bræbralag óréttinda, vid ſel— 

ſkap fynba; ávinning lát þig eingan 

bér, í þeirra fluffi binda. 
7. Burt þaðan Sesúm færði fljótt, 

flokkur illredismanna. Lamb guds 
ſaklauſt, þá leid ab nótt, leiddu þeir 
til fynlanna. Miſkunarlaus fú med— 

ferð bráð, mér virbíft, eptir sonum, 
Í nättmyrkronum; þeir hafa badi 

hratt og hrjcid, hrundid og þjafab 

honum. 

8. J daudans myrkrum eg Dæmd: 
ur broll, dragaſt átti til, pinu, en 

þú tófft, Jesuͤ, ſon guds fæll, ſak— 
laus víð ſtraffi minuz þannig tilbjöſtu 

lifsins leid, ljomandi ſcilu minni, þé 
lif hér linniz andläts kvolum vg 
kaldri neyd, kvidi' eg því eingu fínni. 
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9. Hroktu því ſoo og hrjáðu big, 
herra minn, illſtu þjóbir, ad hér 

nú bæri á hondum mín, heilagir 
einglar gödir; meduſom urdu myrkr— 

in þér, mata létu big berðu, vg 

hindrun gjardu, guds býrbar * ljós 

fvo lýði mér, á lifandi manna jordu. 
10. Kvalafor, Jesü, beſsi þín, 

fem þú gekkſt eim ſinni, veri krapt— 
ur og verndin mín, vu veginn lifs— 

ing eg fínni. Leit effi bjoful Draga 

min, í bofínleif holdsins blinda, til 

fefta" vg ſyndaz eg bid af äſt ug alúð 
þín, äkefd hans burt ab hrinda 

10. Sálmur. 
Um fytfta vannfað fyrir Kaifas. 

Lagid: Allt mitt räd til guds eg fet. 

Ei áannas húsa herrann Rrilt, 

hardraͤdir Jüdar leiddu fyrft; beiſt 

frá eg bond hann færi. Honum 
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ſtrax badan visad var, vidtekt féff ei 

né hvildir þar, mjog ſvo þó madd— 
ur vari. 

2. Burtſendi því með beiſkri pín, 
bundinn Raífas mági fín, Zannas 
vorn herrann fæta; hofudkennimanns 

Þæftu ftétt, bafði fá Þetta árið rétt; 
guds logmäls átti ad gæta. 

3. Mr himnarikis hvildarſtad, hofd— 
um vid, ſäl mín, forſkuldad, ütrekin 

viſt að vera; en Jesuͤs tök nú upp 
ä fín, ónábum þefða fyrir big; lof 
fé þeim ljúfa herra. 

á. Hjartad badi og húfi mitt, 
herbergi veri, Sesú, þitt, þjá mér 

Þigg hvíld hentuga, þótt þú komir 
með frofðinn þinn, kom þú blejsabur 
tl mín inn, fagna eg þér fegins 
huga. 

5. Kaifas bafði hér um fpáð, hent⸗ 

„ Sgaft mundi þetta ráð, ad dæi einn 

= 
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fytir alla. Embattis mælti andinn 
þar, af því hjartad ei viſsi þar, ſann⸗ 
leif guds fínnti valla. 

6. Balaams bæmi eins var eitt, 

andagipt ſlik var honum veitt, ſpak— 
lega túngan ſpedi, hann hafdi í fínni 

hrekkja⸗rad, hjartab féff etfi ſannleiks 
gáb, því hann fegirndin þjábí. 

7. O Jesü, lát þinn anda bér, 

aldrei vífja í burt frá mér, leid mig 
veg lifsins orða, ſvo hjartad bæbi 

og mälid mitt, mifli ſamhuga nafn 
ið þitt, holds girnd og hraæsni forða. 

8. Til Raífas voru Fomnir fenn, 

Fennivaldið og ftjórnar-menn; biſkup⸗ 

inn þegar að bragði, leitar anbfvars 
tillaufnarans, um lætifveina og kenn⸗ 

íng bans; en Jesús aptur fagi: 

„$. Opinberlega? en ekki leynt, í muſt⸗ 

erinu Eenndi eg beint, hvad ſpyr þú 

mig um Þetta? Runngjara mega þar É 
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um þér, þeir, fen lærdóminn heyrdu 

af mér, þá láttu Þig leiðrétta. 

10. Gat ab, min fál, vg ſjädu 
þar, ſonur guds undir rannfaf var, 

frafður þab kvoldid einaz á fyolbi 
hverju þí koma ffalt, kvoldreikning 
vid þíg ſjälfa halt, med kvold-offurs 
idrun hreina. 

11. Þú guds kennimann, peink 
um það: þar mun um ſidir grennflagt 
ab, bverninn vg hvad þér fennbir3 

að Tærifveinum mun lika ſpurt, fem 
lét þitt gáleysi villaſt burt; hugsa 
gloggt, hvar vid lendir. 

12. Jesüs vill, ab þin kenning 
lúr, kroptug fé, Hrein og spinffár, 
líf hvelum lüdurs hljömiz laun— 
ſmjadran oll vg hræsnin hál, hindr⸗ 
ar guds dyrd, en villir ſäl, ſtraffaſt 

med ſtraungum búmi. 

13. Vangazlan mín er margvislig; 
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mildaſti Jesü, beib? eg big, vogdu 
veifleifa mínum;  forjóman eingin 
fannft hjä þér, fullnadar bút það tel 
eg mér, ſtyrk veit þú þjóni þínum. 

14. Eins er þér einnig ollum rétt, 
alvarleg ferning fyrirjett, ord guds 
elffi og lærir trúin innvortis efli 

geð, einardleg játning lífa með, ávort 

hid ytra færi. 
16. Biffups þjón einn í bræði þó, 

blefsaðan Jesúm púftur fló, ſoo þab 

ritningin fegir, bógværlegt andfvar 

berrann gaf, honum, fál mín, það 
lær þú af, um ſakleysi þitt ei þegir. 

16. vart ſamvizkan Adam ſlö, 
illan kinnroda fekk bann þó, í fyrſta 

falli ſinuz beſs vegna Jesüs hoggid 

haſt, hlaut ad lida og rodna faſt, 

allra fyrſt í hans þinn. 

17. „Drottinn Jesü, eg bakka 

þér, þetta leibft þú til frelðis mér; 
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eg bid äſtſemi þína: ſamvizku ſlogin 

ſpvida ſted, á fálu minni þú mýf og 
græed, burt taf þú blygbun mína. 

11. Saͤlmur. 
Um afneitan Péturs. 

Lagid: Dagur i auſtri ollu. 

Gudſpjalls hiſtorian getur, gripinn 

á Sesús var, allir ſenn, utan Péẽt— 
ut, yfirgáfu bann þar, og lærifveinn 

einn annar, áleingdar geingu bljótt, 
herraus braut bryggbar fanna, harla 
dimmt var af nótt. 

2. Raifas Eennimanni, kunnugur 

Íætifveinn, i inn geingur ótt með fanni, 
Úti ftóð Þétur einn, ambátt uppljúta 
beidir, ótenndan Pétur þá, í forfal til 

lýðsins leiðir. Lerdoͤm hér fínna 
má. 

3. Kroſsferli' ab fylgja þínum, 
Íðir mig, Seðú Fær, vorkenndu veik⸗ 
leif mínum, þó verbi? eg áleingbar 

3 
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fjær. Þá trú og þol vill brotna, 
þreyngir ad neybin bond, teið þú 
við reyrinn brotna, og rétt mér þína 

hond. 
4. Koleld, því kalt var næfta, kveikt 

hafdi þræla lið, Pétur með ſturlun 
ftærfta, ſtod bjá. þeim logann við; 
ambátt bann ein fprogfetti, af fér 

það heyra lét: mun Þefsi mann, hun 
frétti, með. Hesú af Nazaret? 

5. Mann neitar. bratt að. bragði, 

hraddur vid ordin byft, þann ſig ei 
bekkja ſagdi: þá gólnú haninn fyrſt; 
ætlar ſer út að ryma, onnur þerna 
bann fá, talar í annan tína, til þeirra! 
er ftóðu hjá: 

6. Af Nazaret nú er þefsi, nykom⸗ 

inn Jesü með, hinnar geð trú? eg 

- það hreéfsi, hver madur ſpyrja réð: 

ert þú einn af bans fveinum? en 

étur neita vann; fagði með eiði ein⸗ 

tini: aldrei þefEta eg barn. 

7, Þriðja fínn þartil lögðu, þjón“ 
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at Kaifas bert, málfærið ſumir ſogdu, 

fegir til, bver þú ert; frændi Malk⸗ 
Uss véð mæla: mundi eg Þig ekki fjá, 

(get eg figt grun mig tæla, Í gardin— 
um Sesú bjá. 

8. étur með bljúgu bragði, bráð= 

lega fagði nei, fór fig og fátt við 
lagði, fvoððdan mann þefEti bann ei. 

Glöggt þegar gjordiſt Þetta, gól han—⸗ 

inn annað finn. Sizt mátti ſorgum 
létta, fút flaug í brjöſtid inn. 

9. Gúl mín, þér färi forda, frek— 

lega soga ſizt, án leyfið drottins 
orda, óftyrft er holdid viſt, Þyfift 

þú ftobug ftanba, frilla þinn metnab 
barft, hver fér vogar i vanda, von 

er fá falli fnart. 

10. Adur í albingarbi, óþræbbnr 
Pétur var, karlmennſku hugurinn harbi, 

Hans fíg auglýfti barz audvird am— 
batt bann hrelldi, of mjog: því ſkelf⸗ 

„ei 

gr 
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aſt vann, frá fannleif ſidan felldi, 

ſama þíg henda fann. 

11. Koleldi kveiktum jafnaſt, title 

andi veraldar prjál, þrælar ſynd⸗ 

anna ſafnaſt, ſaman vid loſta bäl, 

fullir med fals og villu, fordaſtu 

þeirra glys, ætíð er med þeim illu, 
- einfalbum búíb ſlis. 

12. Ambätt með ýglbu bragbi, er 

þejsi verold leið, mörgum meinſnor⸗ 
ur Íagbi, mjog á ſpottyrdin greið, 

þýið meb þrælum fínum, þjóna guds 

laftab fær; ſtyrk mig með matti þín“ 
um, mót henni, brottinn fær. 

13. Eptir afneitun eina, út vilbi 
Petur gá, hugdi þann braut fér beina, 
búna þeim folli frá. Þá kom eitt 
odru verra: umfríngdu þrælar þann, 
afjór finn: fæla berra, fér og fore 

mæla vann. 
14, Hagt er hverjum ab ſtofna, 

A 
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í bættu'-og vanda⸗ſpil, forvitnis dolſt⸗ 
an dofna, Dregur þar margan til, úr 
gæfu gilbran þraunga, greip ffjótt 
Þann kuuniꝰ ab ná, ütkomu von féft 
aungaz ab því í tíma gá. 

15. Opt má af máli þeffja, mann“ 
inn hoer helst þann er; ſig mun fyrft 

fjálfan bleffja, fá med laftmælgi fers 
óður af gedi hreinn, góborbur reyn— 
iſt viſt; fullur af illu einu, illyrdin 
ſparar ſizt. 

16. Hryggileg hrosun benti, hei— 
lagan drottins þjón, ſyndin mjog 
ſärt hann ſpennti, jálar var buid tjóns 

hvad mun eg máttarnaumur, mega 

þá ftanbaft víð, vangætinn, vefjæll og 
aumur, vélum og hrekkja⸗ſid? 

17. J veraldar vonzku fulli, velfs 
tit eg, Jesü, hér; falli þab opt mér 

olli, oſtodugt holdid er, megnar ei 
mót ab ſtanda, mín hreyſti nättüir— 
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lig, láttu þitt ljóð og anda, leida 
og ſtyrkja mig! 

12. Sálmur. 

Um iðran Péturs. 
Ragið: Kom anbi heilagi. 

Pétur þar fat í fal, hjá ſveinum 
inni, tvennt hafdi hana-gal, heyrt ad 

því ſinni. - 

2. Búinn var þrísvar þá, þvert 

bann ab neita, fér Seðím fælar 

frú. Sorg má það heita. 
8. Drottinn vor veið fér við, (viſt um 

bad getur), júfur með liknar ſid, og 

leit á Pétur. 
4.'Gtray flaug í huga bans, — 

bö ſiſt vardi), lausnarans orð og anns, 

í aldingardi. 
5. Blygdadiſt brátt við það, brjóft 

fullt af trega, gekk út út gteindum 

ſtad/ og grét heiftlega. 

6. Gjá þú með fannri trú, jál 
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mit áftfæra, hvad framar hefir þú, 
her af að læra. 

7. Hätt galar haninn hér, í þvers 
manns gebi, drygdar þí fyndir ſer, 

ſem étur {febi. 

8. Gárlega ſamvizkan, ſekan ár 
Hagar, iunvortis auman mann, ängr— 
ar og nagar. 

9. Far hann ſig frjälsan ſizt, þó 
finniſt hrelldur, ſem fugl vid ſnün— 
ing ſnyſt, þeim ſnaran heldur. 

10. Vikja þó vilji þann, frá vonzku 
hætti, orfa því efti Fann, af eigin 
mætti. 

11. Upp þó fér ætli Grátt, aptur 
ad ſtanda, fellur þann þegar þrátt, 
Í þýngrí vanda. 

12. Logmäl guds hrópar hátt, 

hanagal annad, fegir vg fýnir þrátt, 
hvad fé þér bannab. 
13. Þab þvingar, fþrúgar med, 
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bad {lær og lemur, ſorgandi ſyndugt 

ged, færir vg Fremur. 
14. Pad verkar ſorg og fút, þeim 

ſeka manni, hjälpar þó eingum út, 

úr ſynda banni. 
15. Holdid þar brjözkaſt við, og 

pykir illa; eyfft á þann ſynda ſid, 

ſvik, hræſni' vg villa. 

16. En Sesú álit ſtirt, anda guds 

þýðir; já gjorir bægt og býtt, bjart 

að um ſidir. 

17. Lætur þann — byſt, lemja 
og hrada, eptir pad fer þann fyrſt, 

ab friða? og græða. ) 
18. Ord Jesü edla jætt, er hans 

verffæri, helst fær það hugann katt, 
Þó brellbur væri. 

19. Hann gefur reina trú, þann 

fallinn reiðir, þann veifan hreſsir 
nú, þann bundinn Teygir. 

20, Ei er í ſſälfs vald #05 (fem 
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nokkrir meina), yfirböt, idrau rétt, 

og truͤin hreina. 

21. Hendi þig hrosun bráb, þem 
helgan Petur, undir guds áttu näd, 
hvort idrazt getur. 

22. Heimſka er veſta viſt, vid það 
ad byljaft, þú munir þá þér lizt, 
vid þrautir ſtiljaſt. 

23. Ef Jesus ab þér ſnyr, med 

áftar hóti, líttu þá huga býr, Eg 
um á móti. 

24. Gráta {falt glæpi fárt, en 
gubi trúa, elffa hans ordid Fátt, 

frá illu fnúa. 
25. Onyt er íbran tæp, að því 

falt hyggja, ef þú í gjordum glæp, 
girniſt ab liggja. 

26. Pétur þá formertt fekk, falle 
hrosun ſlika, úr ſynda⸗ſalnum gekk; 

ſvo gjordu lika. 

27. O Jesti, ab mér fnú, äſſonn 
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þinni; já þú mig ſerdan nú, á ſälu 

mini. 

28. Þegar eg hrasa hér, hvab 

mjög opt ſaunaſt, bend þú í miſkun 
mér, ſvo megi eg vidkannaſt. 

29. Opt lít eg upp til þín, aug“ 
um grátandi; líttu því ljüft til mín, - 

þvo leysiſt vandi! 

13. Sálmur. 

Um Kaifas dóm. 

Lagid: Jesüs guds jon eingetinn. 

Eoringjar preſta feingu, fals-vitni 

morg tilſett, fúslega fram að geingu, 
fullir með fvif og prett, fambljóða 

urdu eigi, uppdiktad margt þó fegi; 
Sesús þá bagdi flétt. 

2. Rr þú, ef lygum mætir, lifs⸗ 

teglu, þál mín, hér, meb forsi vg 
þjóft et bratir! þrálega. ſoo tilber, 

bógsær þegn heiptir ftillir, heimſt— 

— dk 
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ordur ſannleik ſpillir, opt fyrir ſjälf⸗ 
um ſer. 

3. Hirdt' aldrei, hvad ſem gildir, 
ab bætta á bſatt mál, hvort verja? 
eður fæfja vílbir, verður hab morg“ 
um tól munnur, já laungum lyg— 

ur, frá lukku og bleſsun hnigur, þann 
deydir fína fál. 

4. Sannleiks vitni þó fegi, ſekan 
mig gudi hjá, oͤttaſt þarf eg nú eigi 
afſokun hef eg þá: ljugvotta lygi 
megna, leid Jesus minna vegua, 

klogun mig keypti frä. 
5. Raifas frétti fytftur, faiſtlega 

herrann að: fjálfur hvort fé hann 

Kriſtur, og ſoo enn. framar fvab: 

við fannan guð eg þig færi, ef fonur 
Dans ert binn Bæti, ſegdu ofs fátt 

um Það. 

"6, Sesús játar að ſtundu, jafnframt 

Því foo nam tjá: fon mannsins fjá 

Þeir munu, fitja þaðan í frá, til 
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kraptarins hegri handar, og bér 

eptir komanda, ſkæraſta ſtyi á. 

7. Kennimann teif fín Elæði, kvad: 

ſlikt gudlaſtan er; adſpyr með ógna 

bræði: um það hvad haldid þér? Allt 
táðið undirtekur: er bann viſt dauda 

fefur, fooððdan ſambykkjum vér. 

8. Jesüs ei annda birti, áður 
þá logið var, guds nafn þó gjarnan 
virti, gaf því Kaifa var; lygd heims 

þó litid fætir, lauſnaraus Dæmið gate 

ir, sita guds lofdyrdar. 

9. Hygg að vg herm hid ſanna, 

hve nær fem til er reynt, hradſt ei 

hótanir manna, halt þinni játning 
beint, gæt sel, ab geymir þetta: 
guds urð og trúna rétta, mebfennbu 
Tjóft vg leynt. 

10. Kaifas logſogu leiða, lært 

afa margir ein: hvad þem hofdingjar 

beida, hinir älykta ſenn, vinſtap ſig 

— 
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villa áta, viljand | játa; fordiſt 

bad frömir menn! 
11. Suͤ er mín huggun ſama, ſem 

þín var, Seðú minn, kroſsinn päad 

vill ama, ofſoͤkn og hormuͤng ſtinn. 

Ójá þinni hægri hendi, þér þó ab 
lifid endi, fagnadar nagd eg fínn. 

127 Per til gud⸗ loſtun lagdi, ljuͤg⸗ 
andi kennimann, danda ſekan þíg ſagdi, 

ſannlega uͤrſturd þann, ätt' eg ab 
heyra heldur, hart meb réttu ſakfelldur, 
viſt eg nóg til beſs sann. 

18. Andlegt vald einum rómi, 
úrífurbar daudann beér; brottinn í 
nädar⸗doͤmi, bæmir því lífi mér. 
Pakka eg elſku þínni, þí keyptir fálu 
Minni, fríum og frelsi þér. 

# 14. Saͤlmur. 
Um þjónanna fpott við Kristum 

- kagib: Allfagurt ljóð víð birtift brátt. - 

Eptir þann bóm, fem alla fyrſt, 

£ 
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andlegir demdu' mm herrann Kriſt, 

hafa þeir, því ab þá var nótt, þegar 
til hvildar geingid ffjótt. 

2. Drottinn vor eptir þreyttur þar, 
þrælum til gæslu feinginn var; gjordi 

að honum gys og daͤr, guðlausta 

manna flokkur þrár. 

3. Sádúna, fpottyrdi, hróp og brígil, 

bver lét með odrum gaͤnga' á vírl, 

brættu og flóu herrann þar; bann í 

þó á meban bunbínn var. 

4. Gjá þú og ſkoda, fála mín, 

faflanða lambsins beiſtu pín, hugsa 
vandlega um það allt, af beſsu hvad 

þú Kæra ſtalt. ; 

5. ann, fem ad natur-hvild og 
tó, hverri {fepnn af miſkun bjó, í 
fínni ógna eymda færð, eingan koſt 

fekk ä neinni vard. 
6. Hvildarnött marga hef egbäd, 

herra Qesú, af binni näd; kvol þín 
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eymdum mig keypti fräi, kannaſt eg 

nú síð gazku þá. 

7. Mær ſem eg reyni ſorg og fótt, 
ſeinaſt adkemur daudaus nótt, nætur 

kvala, ſem neyddu þig, njóta áttir þá, 

Jesü, mig. 
8. Gamvigf {log og Salans häd, 

ſefi, Sesú, þín bleſsud neid, ofbod 
daudans og andläts pin, aftaki“ og 

myki gazkan bin! 

9. Margur (og viſt þaðmaflegt er), 
mjog beſsum {álfum formeler, þó 
fínnaft nokkrir hér í heim, ab hegdun 

allri likir þeim. 
10. Hvad gjöra þeir, fem hér á 

jord, hafa ab ſpotti drottins ord, lifa 
i glæpum ljöſt til ſanns, laſta og 
forſmä þjóna bang? 

11. Gá fem guds náb og ſannleik⸗ 
Ann, fér, þeffir, veit vg ſtynja kann, 
knkl vg fjolkyngi kynnir ſer, Kaifas 

broelum verri er. 
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12. Soninn guds ekki pekktu þeir, 
því ſyndga hinir lángt um meir, fem 
Fallaft vilja friftnir bezt, Kriſtum þó 

laſta allra meft. 

13. Oræfnarar þeir, þem hrekki' og 

fynd, hylja, þó unbir frómleifð mynd, 

lífjaft þejsum, fem laufnarann, lomdu 
blinbanbi og ſpfſodu Hann. 

14. Hverjum fem ſpott og þæbni? er 

Fær, bann geingur þejðum felffap nær; 
forſmän gubræfing, fátæfð manns, 
fyrirlitníng er ffaparans. 

15. O, vejæll mabur, ab því gá: 

eptir mun koma tími fá, ſama hvad 

niður fáir þér, fjálfur án efa upp 

þú ffer. 
16. Ef hér á jörð er hróp sg háb, 

bæbni og gudlaſt nidurſäd, uppſtorid 

verður eilift ſpe, agg og forſmän í 

helvite. 
17. Xtla þú efti, aumur mann, 
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affomaft muni ſtrafflauſt haun, ſem 
ſoninn hefir her hadt vg ſpjad, horfi 

fadirinn upp. á þab. 

18. Hvad Jesüs nú um næturffeib, 
naudſtaddur hér af monnum leid, Í“ 
guðlegur um eilífð þá, af illum djofl⸗ 

um líða má. 

19. Ofennbum þér, þó aumur fé, 

albrei tillegg þú háð né ſpe, þú veigt ei, 

hvern þú hittir þar, heldur en þefgir 

Gdvodingar. 
20. Själfan fær mig nú hjartab 

hart, hef eg án efa mikinn part, af 

Ísuðban illſtu äſtundad, audmjüklega 
eg medgeing bad. 

21. Säd hefi eg nidur ſynda röt, 
Íbívirbing mín er morg vg ljóts 

uppſkerutimann óttaft eg, ángraft því 
ſälin næfta mjog. 

22. Herra minn Jesü, þormúng 

in, huggun er bæði? vg lakning mín, 



66 Paſoiu 

ſakleysi viſt þú ſädir hér, ſalunnar 
ävoxt gafſtu mér. 

23. Bloͤddropar þínir, bleſsad ſäd, 
ber þann ävoxt fem heitir neid, þann 
fama gud mér fjálfur gaf, ſäluhjälp 

min þar fyrettur af. 

24. Haddur varſtu til heiðurs 

mér, högg þín sg {leg mín læfning 
er, albrei mun djofull eiga vald, á 

mig ab leggja fynbagjalb. 
20. En þér til heiðurs aptur á 

mót, idraſt vil eg vg gjarn bót, holds 
„ilja gjarnan þeyta minn. > Ójálpi 

mér, Seðú, kraptur þín! 

- 15, Bálmur.- 
a tn táðftefnu pteftanna yfir Ktiftó, 
agid: Kriſts er koma fyrir hondum. í 

Miog átla uppi vóru, oldungar 

úða fenn, fvó til fem=fundar fótu, 

fyrftir þó Eennimenn, í raͤdſlag létu 
„Teiðaft, Clikar bad ollum ve), hvernig - 
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* Þeir gætu greiðaft, guds fyni komid 

i hel. 

2. Zeimtu með heiptarlundu, herr— 

ann vorn til fín brátt, orſok því einga 

fundu, allir fenn mæltu hátt: feg ofs 
ef ert þú Kriſtur, einafti fon guðs fá? 
Gtæðarinn gætu lyftur, gaf and= 

ſvar þar upp á: 
3. Þó yður eg það fegi, ekki ſamt 

trúið þér, andfvarið mér og eigi, ef 

eg ſpyr nokkurs her; Mannsins forn 

fjáið fitja, ſenn bjá guðs hagri hlid, 

í ſtyi mun einninn vitja, aptur med 

dyrdarſid. 

4. Ertu guðs ſon? þeir fogðu. 
Svaradi drottinn: já. Djarfir Þann 
dom aͤlogdu: daudamadur et fá. Upp: 

ftóðu ſtrax að ftundu, ſtrid Þeim í 
bjarta brann, frelsarann fjötrum 

bundu, færðu Þílató bann. 

5. Her máttu, fál mín, farna, vn 
geingur það til víft, äſtundun illvirkj— 
anna, umhyggju vantar ſizt, árla þeir 
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blundi bregda, binda faſt oll ſin räd, 
kloͤllega hrekkjum hegda, hver fem 
beſs feingi gäd. 

6. En þú, fem átt ab vera, uͤt⸗ 
valinn brottins þjón, verf hans vg 

vilja gera, vg varaſt þitt fálar-tjún, 
andvara eingan hefir, umhyggju-litill 

féft, vín glys heims gälaus fefur. 
Gud náði ſpoddan breft! 

7. Margir upp árla ríða, ei geta 
ſofid vært, eptir aud heimsins hnysa, 

holds gagnid er þeim fært; ſälin í 
brjóftt ſofnud, fýnift ab meftu band, 
til allra dyggda dofnud, fem Drottinn 
helst þó baud. 

8. Horfjónar verkmenn víðir, vin⸗ 

garði drottins í, fyrſt þá bags-ljúm“ 
inn lýsir, ljúft bíð eg gæti? ab því, 
um fítt embætti byggi, árla gjord 

bænin fé, idju⸗lausir ei liggi, í lik— 

amans gjálífe. 



Salmar. 69 

9. Hatursmenn herrans vaka, 

hugsandi' ab gjöra tjóns eptir því 
áttu? ab tafa, ef ert hans tryggda 
þjón: viljir þú víb þeim ſporna, vg 
varaſt þeirra häd, árla bagð alla 
morgna, víð ord guds haltu räd. 

10. Peink nú í þínu bjarta, þar 

næft í annan ſtad, þvar um herrann 

red kvarta, byggja máttu þar ab: 
ordum bans effi treyftu, illgjarnir 

Jüdar þeir, úr ſpurning eingri leyft, 
æ því veſnudu meir. 

11. Over trúir nú, hart þó hoͤti, 

herrann ſyndugum lýb? Allfaſtir 

inna? á móti, íbrunar ſporin blid; 

hirtingar hjálpa efti, heimur veſnandi 
fer, blínbleifinn trúi eg oſs bletti, 
büid ſtraff nálægt er. 

12. Viſt er eg veikur ab trúa, 
veiztu þab, Sesú, bet, frá ſyndum 

ſeinn ab fnúa, ſvoddan mig ángrar 
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meſt; þó framaſt bad eg megna, bin⸗ 

um ordum eg vil, treyſta og gjarnan 
gegnaz gef þú mér náb þar till 

13. Þar næft ab þefðir gætir, þab 

er vg lærbómógrein: ef þú órétti 
mætir, afſokun Dugir et nein, hafdu 

þá bidlund hýra, herrann mun til 

þín fjá, lit bolgeds bæmib — 

drottins big hugga þá. 
14. Mer er, fem í eyrum hljömi, 

ürſturdur drottins já, árla á effta 

-búmf, upp þegar daudir flá, afſokun 

æt mun ſtoda, andſvor né ſpurningar, 

fd ſtendur viſt í voda, Íenf verður 

fefur þar. 
15. Þér er nú koſtur ab heyra 
herranu talandi! í náb, opni Jeslis 

mitt eyra, fvv ab því feingi gáði 
hoͤgbar vorð bata bíður, bleſsadur, 
beſsa tid, annars heims er hann ſtrid⸗ 

ur, ollum forhertum 10. 
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16. Arla ürſkurdinn logdu, á þig 

Gydingar þó, Jesü, og ſekan ſogdu, 

ſeldu big Pilatö: árla ä nefſta degi, 

afſokun gildir fú, til banba? eg dam⸗ 
iſt eigi, Drottinn, beſs minnift þú! 

17. Arla bags uppvaknadur, gtid 
eg minniſt þín, Seðú minn, hjálpare . 

hraður, hugsa þú æ til mín! Arla 

á efſta domi, afſokun vert þú mér, 
minnſtu þá, frelðarinn frómi, hvad 

fyrir mig leidſtu hér! 

16. Saͤlmur. 
Um Súðasat idran. 

Lagid: Konung David, ſem kenndi. 

Judas í girndar grädi, af Gyding⸗ 
Unun fyrſt, þrjátíu peninga pädi, 

þvi fveif bann herrann Kriſtz hoſt 
Þegar íta vann, drottinn var nú til 
dauda, dæmdur og þúngta natiða, 
iðraðift eptir þann. 

2. Greitt í muſterid geingur, (greinir 
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ſoo ritning frá), um ſilfrid ſinnti' ei 

leingur, ſenn vill það. preſtum fá, 
ſagdi með ſärum móð: O bvað eg 
gjarði illa, þá yfir mig Eom fú villa, 

að fveið eg ſaklauſt blóð! 

3. Lidſemd preftarnir logdu, lítla, 

fem von var ab, barðlyndir honum 

fagdu: bvað eigum vér með það? 

Þú mátt einn fjá um þig. Silfrinu? 

á gólfið grýtti, gekk þaðan, mjag fér 
flýtti, og beingdi fjálfan fig. 

4. Ráðíftefnu hertar béldu, hættu 

þar feinaft víð, fyrir aur fjálfir feldu, 
ſilfrid leirkeraſmid. Adur fagt um 

bad var, í ſpaͤdoms ſognum ſonnum: 

ſaͤ var vegferdar monnum, gefinn til 
greptrunar. 

5. Sjä hér, hovad illan enda, ós 

tryggd og fvifin fá; Jüdasar likar 
lenda, leifsbróbur fínum hjá, and— 
ffstinn illſtu flár, enn hefir ſnoru 
fnúna, ſnogglega þeim tilbúna, fem 
fara meb falð og där. 

| 
| 

| 
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6. Otrú fínn eiginn herra, atid 
um hálsinn fó, einginn fekk af því 

Verra, en fá meinlausum bjó, fors 

tæbi, fals vg vél. Juͤdas því being“ 
ing benti, bann folffum til fín benti, 
ting og Ýlfitófel. 

7. Fegirndin Jüdas felldi, fyrft 

bar hans adtekt þú, guds ſon Gyd— 

ingum ſeldi, gleymdi því æru? og trú, 
Ívo til um ſidir gekk, kaſtadi keypt— 
um audi, þá kvaldi ſorg vg daudi, 

huggun alls einga fekk. 
8. Undirröt allra laſta, ägirndin 

kollud er, frömleika frá fér kaſta, 
fjärplögsmenn ágjarner, ſem freklega 

lifa fed, audi med okri ſafua, and— 
legri bleſoun hafna, en ſetja fál í 
ved. 

9. Annadhvort er í vonum: aud⸗ 
urinn fagur nú, hafnar þér, ellegar 
Honum, hryggur burtkaſtar þú, þá 

4 
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daudinn breyngir ab, ägirndin ötgpt 
ſvelgir, af því ſälina velgir, í kold— 
um kvalaſtad. 

10. Falsi vg fegirnd rängri, forda 
þér, ſäl mín blid, fvo mætir ei ógn 
né ángri, þá abfer daudans tid; vird 

litils veraldar plóg. ver já fér 

Ignba lætur, það lenar bryttinn meæte 

A ur, fá efir alls nægta nóg. á 
2... 1t1..Dpt Heðúð ábur hafdi, á 

minning Jüdas gjort; hrekkvisin 
hjartad vafdi, bann hélt bad einkis 

ert; nú kom þar einnig ab, tilſogn 
daladi Hreinn, huggun fekk því ei 

— meina. Varaſtu víti það. 1 
12. En hvad framleiddi? hann illa, 

ábur líferni ſitt, þefði þó var hans 
illa, verr? en allt annad Mitt, að 

bann orvænting með, fál vg líf fetti 
anda; fynd á mót beilogun andi 

held eg hér hafi {feb — 
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13, J drottni ef viltu deya, drottni 

þá lifdu Mér, til ils lát ei þig teygja, 
ord guds fé færaft þér; ſall er fá 

ſvo vidbyſt; en ef Þig ótall hendir, 
aptur í. tíma vendir, undan brag 
idrun ſizt. 

14. Brot þín {falt bljügur játa, 2 
en bið þó gud um näd, af bjarta A 
hryggur gräta, en heilnæm þiggja räd; E 

um framt allt þeinftu þó: ſon gubð bar 
þínar fynbir, vg fvo þú miffun fynbir, 
ſaklaus fyrir ſekan bú. 

15. Drottinn, lát mig ei byljaft, 
bjarflega fynbir við, þó þér um ſtund 
megi hyljaſt; þerra trúr beſs eg 

bib: nær beimi fer eg frá, orvænting 

ei mér granbi, ord þitt og ſannleiks 
"andi, bjarta mitt huggi þá! 

— 

— 
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17. Sálmur. 
Um leirkeraſmids akurinn. 

Lagid: Fadir á himna had— 

Svo fem fyrr ſagt er frá, ſilfurpen— 
ínga Þá, Hverjir loks Jüdas hrelldu, 
bafuðdpreftarnir feldu. 

2. Og keyptu einn til fanns, akur 

pottmaEarans, þar má fullt frelsi hafa, 

framandi menn að grafa. 

3. Þar finnſt ein þýbing fín, beſs 
gættu, fála mín, af guds áfettu ráði, 
um þab Sakarias ſpädi. 

á, Likiſt leirkeraſmid, liknſamur 

drottinn vid, ſem fyrr Esajas ſagdi, 
ſjälfur þab rétt ütlagdi. 

5. Af leir med lifsins frapt, lét 
han mannkynid ſtapt, hrein fer til 
heiðurs ſetur, þín onnur lægra metur. 

6. Drottinn einn afur á, er hon⸗ 

um falur fá; minnftu, bann miſtun 

heitir, meddum lyd huggun veitir, 
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7. Seðúð einn er fá mann, ſem 

afurinn feypti þann, en bans bloͤd— 
Dropar blidir, borgunargjaldid þýbír. 

8. Framandi folkid það, fem fekk 
ei neinn hvildarſtad, erum vér ſorg⸗ 

um fetnir, af ſyndugu edli getnir. 
9. Illſkunnar eblid vort, ütlenda 

hefir gjort, vís frá eilífri glebi, í 
Adams falli þab {febi. 

10. Gálin í ütlegd er, æ medan 
dvelſt hún bér, í holdsins hreysi 

naumu, haldin fángelsi aum. 

11. Daudinn meo dapri fút, dreg— 
ur um fívir út, bana, þá hreysid 

brotnar; holdid í jordu rotnar. 
12. Eins vg útfaftab bræ, (ef eg 

rétt ſtynjad fæ), bjálparlaus jál má 

heita, hvildar kann fér ei leita. 
13. Hattu vg þormúng þá, þerra 

minn Jesüus fá, ond vora? af áft og 
milbi, úr útlegð kaupa vilbi. 
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14. Fadirinn falt badlét, fridar— 

ſtad ſälum hét, ef ſonurinn gjald þab 
greiddi, ſem guds réttlætið beiddi. 

15. Opnadi fjóbinn fínn, ſonur 
guds, Jesüs minn, hüdſtryktur, kval⸗ 
inn, kryndur, á kroſsi til dauda píndur. 

16. Blod⸗dropar dundu þar, dyr⸗ 

aſta gjalb bad vars keyptan akur því 
eigum, oͤhraddir deya megum. 

17. Her begar verdur hold, hulid 

í jardarmold, ſälin hryggdarlauſt hvil⸗ 
ir, heuni guds miſtun ſthlir. 

18. Er þú {falt ad bvi gá: akurs⸗ 
ins greptrun þá, eingir utan þeir 
feingu, í Jerüſalem geingu. 
19. Kriſtnin guds þér um heim, 

beitir Serúfalem, í hana innkomaſt 

hlýtur, hver fem miffunar nýtur. 
20. J henni þver einn fá er, á 

Jesüm trúir her, ffírbur, og alla 

sega, idrun gjorir Daglega. 
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21. Okvidinn er eg nú, af því eg 
hef þá trú: miſkun guds ſälu mína, 
mun taka' í voktun fína. 

22. Hvernig ſem holdid fer, bér 

þegar lifid þver, Sesú, í umſjön þinni, 

óbætt er fólu mini. 
23. Ég lofa, lausnari, þig, ſem 

leyftir úr útlegd mig, hvild næ eg 
nädar⸗ſpakri, nú í miſkunar akri. 

24. Þú gafſt mér akurinn biun, 
þér gef eg aptur minn, áft þína á 
eg rífa, eigbu mitt bjartab lífa. 

20. Ég gef vg allan þér, æ meðan 
tér eg hér, ávortínn íbju milmar, 

i akri kriſtni þínnar. 
26. Eins bid eg aumur þræll, ab 

unnir þú, Jesü fæli, lidnum likama 
minum, legſtad í afrí þínum. 

27. Hveitikorn bekktu þítt, þá upp 
tis holdid mitt, í byndini barna þinna, 
bleſsun lát þú mig fínna! 
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18. Sálmur. 
Um aͤklogun Gyðinganna fyrir Pílató. 

Lagid: Salir ern, þeim fjálfur qub. 

Arla, fem gloggt eg greina vann, 

með guds ſon bundinn fara, preſt— 

arnir, fov ab pindiſt bann, til Pilaͤ— 

tug landsdoͤmara; í þíngbús inn, 
það ſama fínn, fagt er Þó einginn 
kæemi, fvo ekki meir, ſaurguduſt Þeir. 

Gjá her hrasninnar Dæmi. 

2. Jungäng um hüſsdyr heidingj— 

ans, heldu þeir fynd bannada, en 

ſaurgaſt á blödi ſaklauſs mans, 

fónbift þeim eingan ſkada. Heims 

bornum hér, úvirbing er, aumſtodd⸗ 

um bjálp ab beita; guds ords fors 
aft, ägirnd, ug praft, eingin misgjord 

ffal beita. 
3. Pílatus, fem Það formerEt fétt, 

fyrft ei þeim metnað fætti, án dvalar 
fjálfur út því gekk, embættis ſkyldu 

gætti; ſakargipt þé, vill fulla fé, 

— F EN 
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framborna? af þeirra munni, daͤr⸗yrdin 
ljót, drambſemi mót, Dómarinn finna 

Eunni. 

4, Lät þér ei vera afmän ab, ef 
þú vilt frómur beita, af Pilato ljúft 

ab læra þab, fem loflegt er eptir ab. 

breytaz ránglætið hans, þejs beinna 

manns, halt þér minkun tvofalda; 
beim midur fer, en honum bér, hver 

vill bann friftinn halda? 

5. Alitid ftórt vg befbar - hátt, 
þræbaft ffylbir þú ekki, ſannleikans 
gæta ætíð átt, eingin kjaſsmäl þig 
blekki. QErngirnd ljót, hofmödug 

hót, hæfir ſizt yfírmonnum; brambe 
látum þar, þú gef andſvar, þó byggt 

„Á rofum ſonnum. 
6. Oldungar Júda allra fyrſt, upp⸗ 

báru fat þrefalda: fólEinu þefsi frá=- 

ſnyr víft, fyrirbýður að gjalda, Eeis- 

arans fEatt, þad fegjum vér ſatt; 
fjálfur vill Eóngur beita; og Kriſtur 
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fá, fem koma á, Evittun og frið að 

veita: 

7. Her koma fram þan rétturef, 

tæi vg þánfa minna. Vér, Jesü, 
gefin var brefold þef, þab fann eg 
glöggt ab fínna; prefaldleg ſekt, mig 

þjáði freft, þar um eg klagaſt mætti: 

þrejalba ft9ngD, og bünga lygd, þú 
leidſt med ſogdum bætti. | 

8. Fráfnúid gudi allt mitt er, edl— 

ið vg líf fáneyta, odrum því gef eg 
pt af mér, ill bæmi ſvo ad breyta; | 

en hér á mót, með elſku hót, oll 

guds born rétt því trúa, frá bölvun, 

deyd, djofli vg neyð, drottinn reéd 
lyduum fnúa. 

9. Gubi:átP eg ab greiða fri, 

gjald, hlýðni vg bakkar⸗ſtyldur, ring“ 

lega hefð eg haldid því, hondlad ſem 
þræll úgilbur: audſveipnin þín, fyrir 
ollum ſkin, aſtſemdar herrann færit 
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þú baudſt:; gefið, (gafſt ſjälfur med), 
hvad gubs vg keisarans væri. 

10. Gannlega hefi! eg hrokad mér, 
bærra en vera {fylbi, bod og ſtipun 
mins herra hér, haldid í mínnfta 
gildi; fóngbóm í þeim, og heidri þeim, 

hafnadir þú vg flydir; hätignin þín, 

á himnum (fín, þún mun birtaſt um 
þíðir. 

11. Ragdur varſtu fyrir ränga 
ſok, rettläti Jesü mildi, upp á það 
oll mín illſtu rok, afplänud verda 

ſtyldiz äklagan fú, fem boldir þú, 

beſs bid eg herrann frómi, þé mitt 
forſvar, þá fínnft eg þar, fyrir þeim 

ſtränga búnií. 

19. Saͤlmur. 
Sátníng Briſti fyrir Pílató. 

Lagib: Mitt hjarta, hvar til hryggiſt Þú. 

Sdyypingar hefðu af hatri fyrft, hard 
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lega klagad Jesum Kriſt, ſem ädur 

ſagt er frá, lanbSbómarinn gjordi' ab 

gá, gloggt hvad þýði atburður jú. 

2. Aklogun fyrfta andleg var, um 

þab Pílatus fínnti ei par, onnur um 

ffylbuffatt; hann viſsi vel þeir ſogdu' 

ei fatt, fygðban málum þegjandi hratt. 

3. En fem þeir nefndu fóngínn 
Kriſt, kom honum þá til hugar fyrft, 

hvad ädur heyrði vg nam, af Judum 
mælt um Meſsiam, ef matti ſke, þab 

fæmi nú fram. 

4. Pilati fínni? í ſumum fínni, — 

um guds dyrkun hugsa minnſt, hofd⸗ 
ingjum hræſna titt, unbirfáta frelsid 

frítt, fjárplógs gjarnir tæfja nú lítt. 

5. Zirdſtjorinn ſpurdi herrann þá, 

hvort bann fé Jüda Eóngur fá; ett 

Sesús aptur tér: talar þú fvo af fjálfs 

um þér, eða fægðu aðrir bvilikt af mér? 

6, Þá varð Pílatí þelið Ealt; þig — 

—— 
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hatar, fagði bann, folkid allt, hvað ilt 

befir þú gjart? Aptur Jesüs annsar 
bert: er það næfta þeinfingar vert. 

7, Mitt víki er ekki af þefsum beim, 

batt mundi annars móti þeim, ftríða 

minn matar ber, fem nú mig feldu? 

í nauðir þér, fvo næðu ekki Gyding⸗ 
„at ét. 

8. Pílatus aptur annsa Vann: ertu 

þá kongur? ſagdi bann; játaði Jesus 
því, bíngað barft eg beiminn í, að 
berma fEyldi. eg fannleiEann frí. 

9. áver af fannleifnum fjálfur et, 

fá mína roddu beytir hér. Hadnisſvar 
binn til fann: hvad er fannleifur? 

ſagdi hanns ſoo geff burt meb úr 
ſturdinn þann. 

10. ér máttu, þál mín, heyra 

fyrſt, berraun Seðús er köngur viſt, 
Þú eft? ab heimsins hátt, ſvoddan 

Sel þú atfnga átt, þad eykur glebi 

hjartanu þrátt. | 
ll. Köngs-tign þín, Jesü,, eilif er, 
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allir þiggja þín vold af þér, berð 
íngjar þér um heim, þú lénar, gefur, 
lánar þeim, londin, rifi, metord 
og ſeim. 

12. Fyrir binn krapt og frelsis 
band, forſvara köngar riki“ vg lond, 
fem er þeint undirlagt, en móti djofli 

sg daudans makt, dugir eingin þafb- 
ingja prakt. 

13. Þú befir ſigrad fynd vg deyd, 

ſjälfan djoful og vitis neyð, hädir 
eitt herlegt ſtrid, allan ſod binn 
leyſtir lyd. Lof þé þér um eilifa tid! 

14. Andlegt þitt riki' vg eilíft er, ord 
ſannleiks því rett ſtjornar her, biin 

selbið-vondur fá, óvini lær mér alla 

frá, í þeim krapti fígra eg þá. 
2 15. En fyrft þitt rifi andlegt var, 

um það heimurinn fínnti et par, þat 

fann ei hofmöd finn, hjá þér, est 
herra minn, hatadi allan gödvilja þinn. 

— 
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16. Undraſt því, þál mín, ekki þarft, 

þó abfaft seralbar líbir margt, þar 

um þér þeinfja ber, ertu nú í útlegb 
bér, annars heims þitt fodurland er. 

„17. Sannleika⸗kongsins ſannleiks⸗ 
rauſt, fá þarf ab elſta hraſnislauſt, 

fem er bang undirmann, því ſlagd 
og lýgi hatar þann, hreinhjortudum 
miffunar ann. 

18. Ef þú, mín fál, í gudi glodd, 
girnift ab heyra köngsins rodd, gætti 
þá gjarla hér, hvad boda drottins 

þjónar þér, þeirra kenning rauſtin 
bans er. 

19. Mannfafa, þál min, urð það 
rt, ad verður ſpurt: hvad hefir þú 

gjort? þá herrann heldur búm, hjálpar 
eingum hrasnin tóm, hrein jé trú í 
Serfunum fróm. — 

20. En ſokum heſs þú ei ſaklaus ert, 

Íjálja ſpyr þig: hvad hefir þú gjort? 
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um hvern umlidinn dag; idrun gjor 

vg grät binn bag, Sl fun bíð það 

færa í lag. 

21. Allt þef eg, Jesü, ílla gjort; 

allt þad að bæta þú fomínn ert, um 
allt því eg kvittur er; allt mitt líf 
ſkal þjóna þér, þartil, bíð eg, hjálpa 
þú mér! 

20. Saͤlmur. 
Bnnur aͤklogun Gyðinga fyrir Pílató. 

Lagid: Ovinnanleg borg er vor gub. 

Pílatus hafði pröfad nú, piſlar- ſok 
Des gefna, klen virtiſt honum köngs— 
tign ſü, há Kriſtur ſannleik réð nefna; 

heims ſannleik heiðra lést, hæbbi guds 

ſannleik meft; ſannindin elffa ber, 
ord Dryttins láttu þér, færaft þó 

allra efna. 

„2. Dafnótt þá gánga jarlinn réð, 
til úða út að bragði: einga ſok 
Þefsun manni með, mé eg finndi 
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bann ſagdi. Gydingar heldur batt, 

herrann klogudu' um margt, með æði, 

Ógn og dramb; eins tétt fem mein= 

lauft lamb, lausnatinn ljúfur Þagði. 

3. Zann befir uppæft lýðinn lands, 

leingi mjog víða Eenndi, frá Galíleu 

og fvo til fanns, um fíðir allt bíng= 

að vendi. Pilatus hugdi hér, hrinda 

þeim vanda? af fér, gerödes hafði því, 
hirdſtjorn þeim parti í, til hans því 
herrann fendi. 

Á. Fyrir mig, Jesü, poldir þú, 

Þjáníng og beiſka pinuz hjartað gledſt, 
því eg heyri nú, hrösad ſakleysi binu. 
Syndin á fárt á mér, ſok fannſt 
Eingin þjá þér; ſvo er fafleysi þitt, 

ſannlega ordid mitt, við málefni tökſt 
þú mínu. 

5. Logmäl brottind þá hefndum 

hart, hótar mér eptir sonum, aptur 
Minn Seðúð annsar ſnart: eingin 

ſok finnſt med honumz; ſakleysi mitt 

— 
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til ſanns, feg eg nú ordid haus, 
eingin áflogum fljót, vefa ffal neitt 

á mót, minum bol⸗lyndis þjónum. 
6. Onytju⸗hjal vg malgin mín, 

mér tíl falls foma ætti; en, Sesú, 

blejsub bognin þín, þab allt fyrir 
mig batti; ſtylda mín aptur er, eptir 
að breyta þér, þegjanbi? í þýbri trú, 
bola, nær líð eg nús þorf væri þeið 

eg gætti. 

7. Pílatus meinti mannvits ſlegd, 

mundi óbrigðul ſtanda; koma vill því 
med kanſtku nagd, Fóng Heroͤde í 
vanda. Sunna þá abferð enn, alle 

margir veralbarmenn; bið gud, og 
gæt þín vel; gjarn er heimur á sél, 

gálauðum ſpikin granda. 
S. Kroſsgängan, Jesü, þejsi þín, 

þar fyrir eflauft ffebi, fvo hvilaſt 
mætti fálín mín, fætt í eilífri gledi. 
Embættið ómaf läugt, opt þó mér 
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fínnift ſträngt, til lofs og þófnunar 
þér, þab vil eg gjarnan hér, líða með 

ljúfu gebi. 

21. Sálmur. 
Um $eróðes forvitni og hvíta Elæbið. 

Lagid: Jesü rifti, Þig falla eg á. 

Þegar áeróðes berrann fá, bann varð 

Mjög glaður næfta, af honum beytt 

bafði og helst vill fá, bans áfýnd líta 
glæfta; forvitinn morgun frétti að; 

füſn holdsins kapp á lagbi, meb 
byftu bragbi. Gests tóð ekki undir 
Það, við öllum ſpurningum bagdi. 

2. Margir finnaſt enn þér um 

beim, Geróbis lífar réttir: guds vrb 
er ffemt og gaman þeim, fem glens 
edur nýjar fréttir; forvítnin þolbsins 

bnýsir þrátt, í herrans leynbarbóma, 
Meb fófn ei frómas aumri ſtynſemi 
tl? of hátt, albrei til ſtilnings 

fyma. 
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3. Mannvits djüpfyndni' og mennta 
glys, margir þá vilja reyna, ab ordi 

drottins þeir gjora gys, gaman lof⸗ 
legt bad meina. Varaſtu, ſäl mín, 
vitin reynd, vird þú í haſta gildi, þá 
miklu mildi, alvarlega med gödri 
greind, guð við big tala vildi. 

4. Gud gjorir effi ab gamni fér, 
glæpamonnum ab hóta, kalsmalgi 
honum vg eingin er, ab þú megir 
miſkun hljóta; audmjüklega með allri 
gát, áttu nm {líft ab rada, og fleiri 

fræða; en af þér heyraſt albrei lát, 

urð drottins ffulir þú hada. 
5. Heyri' eg um þig, minn þerra, 

rætt, í bjálpræbis ordi þínu; allt 
fýnift mér þá búið vg bætt, bolid í 
bjarta mínu, í jaframentinu jé eg þig, 

ſoo fem í liking ſtarri, me náð 

mér narriz ó, þvab gleður ſü äſhnd 

mig, eingin fínnft huggun ftærti. 
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6. Óeróbis fýðn var holdleg ſuͤ, 
bann red forvitni ginnaz en mín 

ſäla af äſt og trú, anbvarpar þig 
ad finna. Lofſamleg er ſülukkuſtund, 

þá lít eg pig, herra þýbi, í þinni 
prÿdiz gef mér loksins þann fagn— 

adar fund, þó fyrft um fínn bér 
bít, 

7. Pad kennir herrans pognin 

from, þar næft í annan máta: hann 

Vill ei fínum belgibóm, fyrir hunda 

kaſta láta; drottinn forſmäir bramb- 
ſamt ged, djarflega margs þó freiſti, 
og frekt ſer treyftis hugſtoltum nidur 
hrinda réð, högvara fál vidreiſti. 

8. Zerodes og bans hoffolk lítt, um 

herrann akta vildi, færði bann í eitt 

fatið hvítt, forfmán það beita fEyldi, 
til ÞDílatus fíðan fendur var; fvo 
Eomft í friðar ftilli, fá ofsinn illi; 
drambſeom ofundin áður bar, ovinſkap 
eirra' á milli. 
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9. Hvitt kladid gjordi heidüng þér, 

herra minn Jesüſceti, býrbar ſtrüda 
ſvo ſkeinktir mér, ſtinandi guds rétt“ 

læti, ſakleysis merkid þetta þitt, þíns 
fodur gæsfan hreina, þá þeffti alleinaz 
bann fér og prófar hjartad mitt, hvad 

- fem illgjarnir meina. 
10. Qeilagra fálna hópur flr, á 

himnum meb ſtikkun fríða, til heidurs 

þér, Jesú herra fær, hvítum klad⸗ 

— um ſig ſtryda; eins þér á jordu upp 
Ár þei, eflauft í minning lifa, með 
rokſemd rífa, birtuft fnjóþvítum bú“ 

ing í, bleſsadir einglar lifa. 
11. Veittu, Hesú, þá miffun mér, 

meinleysis ffrýbbur Hæbi, þjón? eg 
tallauſt með tryggdum þér, í trú, von 

vg þofinmæbi. Rettlatis ſtrüda {fart 

íb þitt, {fíni á jálu minni, þó líf hér 
fínni, tins láttu holdid einninn mitt, 

= jflæbaft þrjósk fínni. 

* 
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12. Forlikaſt gjordu fjandmenn 

tveir, þá förſtu þar, Sesú, milli; eg 
veit, mér gafſtu miklu meir, miffun 

og fríðarftilli. já gudi fobur, ſvo 
til fanns, féft eingin reidi leingur, né 

ſtyggdar ftreingur: baglega milli min 
vg þang, minn trúr frelsari geingur. 

13. Ovar fem ófríbur hreifir fér, 

af holdsins veifleif brädum, milli 
kriſtinna manna þér, móti guds vilja? 

og ráðum, gafftu Bar, Feðú, milli 
meft, med þínum fríar anda, og 

varna vanda; hjálpa þú, ſvo vér 

hugsum bezt, í hreinum karleik ad 
ſtanda. 

22. Saͤlmur. 
Um kroſsfeſtingar hrop yfir Kriſts. 

Lagid: Fadir vor fem á himnum ert. 

Fra geróbe þá Kriſtur kom, kallar 
Pilatus ſnjellum tóm, Gydingalyd, 

og Ljós gaf ra, lauſnarinn hefdi einga 
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fat, ſambykkur væri og fér til þefs, 
fjálfur Eóngurinn áeróðes. 

2. Gannlega drottinn ſakleysed, 
fér, elffar badi“ og ftyrfir med; 
bjarta vg munnur hvers eing manns, 

hlýtur ab þjóna silja þang. Mäl— 

efnið gott fær góðan róm, gæt beſs, 
min jál, og vertu fróm. 

3. Sidur Gyðinga fá var þá, ſaka⸗ 
mann einn þeir ſkyldu fá, um páfta 

„ tímann frá píflum frí, (Pílatus átti 

að gegna því, Í frelsið minning út 

Egyptoö; aldrei baud drottinn ſvodd⸗ 
an þú. 

4. Gjá til, min þál, ab ſidvaninn, 
físt megi villa huga þinn, fordaſtu' 
honum ab fylgja hér, framar en guds 
ord leyfir þér. Goͤd meining einga 

gjorir ſtod, gilda ffal meira drottins 

bob. t 
5. Pílatus Júðum ſagdi fvo: fjáið 

nú glaggt um Eofti tvo: eg býð hét 



Gálmar. 97 

Jesúm yður fram, eða motbíngjann 

Barrabam. Hann meinti), ab yrdi 

belgt meb því, herrann frá dauda 
gefinn frí. — 

6. Þú fær nú glöggt af beſsu ſed, 

Þar fem Drottinn er effi meb, í verti, 

äformi' og vilja manns, vera til einkis 

tábin hand; ſervizka holdsins fviful 
er, ſoo fem Pilatus ffebi þér. 

7. fit mennirnir allra fyrft, oſkudu', 
ab Drottinn Erofsfeftift, almúgann fvo 

l annan ſtad, eggjudu meft að biðja? 

um Það, Barrabas útlaust fEyldi (Ee, 
ftilinn Sesús frá lífi fé. 

8. Veraldar bæmin varaft falt, 
vogadu efti? ab gjöra þad allt, fen 
hofdingjarnir nú hafaſt ab, þó heim— 
urinn falli loflegt þab3 ef blindur 

leiðir blindan hér, bábum þeim bætt 
vid falli er. 

9. Hver þig eggjar á illverf bráb, 
aldrei gakk þú med þeim í ráb, vinn 

6 
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þú þab ei fyrir metord manns, ab 
mífða guds nad vg sinffap hans; 
hvorugur: annarð bætir bol, þó bábir 
tat? í ſtraff og kvol. 

10. Yfirmonnunum er því vant, 
unbirfátarnir hnysa grant, eptir því, 
fe fyrir augum ber, aubnæmaft þó 
hid vonda er; hvad hofdingjarnir haf 
aſt ab, hinir ætla fér leyfiſt það. 

11. Ill eytirbæmi á alla grein, 
eru famlift vid mylnuftein, viljir þú 
ser af fári frjáld, feftu þann albrei 
þér við háls. IJ guds ótta frá 
þér glæpum hrind, góð vertu odrum 

fyrirmynd. 
12. Huͤſsfrü Pilati hell gaf ráð, 

hefdi þann betur ab því gädz góbar 
fvinnur beſs gæti meft, gjarnan ä— 

ſtundi bæmin bezt. Abigael fær 
æru og fæmd, illa Jeſsabel verdur 
ræmd. 
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13. Get eg þab nú í fínni mér, 
fæti Seðú, ab gæta? ab þér: allir 

hrópuðu allt um Fríng, yfir þig dauda' 
ug kroſsfeſting, fen lamb meinlausaſt 
bagdir þú, þar af ftenbur mér hugg⸗ 
un trú. 

14. Logmälsins bolvan bitur J. 

ſterk, banvann djofull vg oll mín verk, 
þó hroͤpa vilji nú þvert fyrir ſig, 
hefnd og forbæming yfir mig, nýt eg, 
Minn Sesú, þín í því, frá þeirra 
klogun verb eg frí. 

15. Afellisdoͤmsins ógna hróp, 
yztu myrfranna vein og óp, albrei 

Mun koma' ab eyrum mín, eyrun 
blefgub  fyrft heyrdu Þín, fall og 
báreyfti ring um fín, frá kvol og 
ängiſt þab frelðar mig. 

16. Hroͤpar uú yfir mér himin og 
jord, helgun, frid, náb og fáttar- 

dviord, hvort heldur eg geing ut eba 
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inn, í þínu nafni, Jesü minn, bænar 
hróp mitt í Hreinni trú, binneffum 
gudi þófnaft nú. 

17. En þér til heidurs alla tíb, 
einglar drottins og friftnin frid, hröp⸗ 
ar nú bæbð á himni og jord: Dór 
fanna, lof og bakkargjord. Amen 

ſegir og upp á bad, ond mín glad⸗ 
sær í hverjum ſtad. 

23. Sálmur. ; 

Um Rriftí hüdſtryking. 
Lagid: Oſs lát þinn anda ſtyrkja. 

Pilatus herrann bæfta, hüdſtrykja 

(ætur þar. Nakinu vib ſtoͤlpann 
ftærfta, ftreingbur þá Jesüs var, 
ſtridsmenn meb ſvipum hroktu þanni 
ſcil min, Vér fjá og ſtoda, hvad ſonur 

guds fyrir. þig sann, 

2. Helgaſta holdid frida, frá hvirfli 
iljum ab, drottni varð fátt ab þvíði, 
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ſvall allt af berjun ab, þver Hans 
likama línur og æb, af ſärum fundur“ 

flafti, þú hirting mjog var ſtad. 
3. Bleſsadur dreyrinn dundi, drott⸗ 

ins lífðæbum úr, fem regn bad hradaſt 

brunbi, himins í dimmu ffúr: blän— 
adi hold, em Lólgnabí und; ſonur 
guds fárt var kvalinn, ſaklaus á 
Þeirri ſtund. 

4. Eg var fem fjotrum fardur, 
fängelsi þúngu í, á nb vg ſamvizku 

Íærbur, fynbin mín olli því; ſu daud— 

leg fálar fóttin hér, um hverja æb 
út. fér dreifdi, effert fannſt heilt á 
mér. 

5. Svipan logmälsins lambi, líf 
og fúl heldur frekt, óttinn kvalanna 
kramdi, kominn var eg í felt, ban⸗ 
Sænlegt ordid mitt var mein, hjarta 

að af hryggdum ſtundi, hvergi fekkſt 
Íæfníng nein. 
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6. Säſtu þá, Seðú fæli, þár mín 
óbærilig, til lauſnar þínum brali, 
því létu binda þig, gekkſt þvo unbir 
þá grimmbar kvol, ab eg kvittadur 
yrdi, við eilíft bryggbar bol. 

Ta Gjúfbóm minn ſſälfur Þarftu, 

ſvo vard eg heill með hví, hormung⸗ 
um hladinn varftu, frá hryggdum er 
eg nú frí, begning Þú féffft, foo hefdi 
eg frið, benjar þínar mér bættu, bót 
fú þar átti vid. 

8. Hjartad vill hradſlan Freintja, 
með hordum ſorgar fting, Þegar eg 
gjöri? ab þeinfja, um þína hüdſtryk— 
íng. Hví, eg gaf þar efni til, þú 
einn galst brjözku minnar, þejð nú 
eg idraſt víl. 

9. Því fell eg nú til fóta, frels⸗ 

arinn Seðú, þér, láttu mig nafns 

þíns njóta, náb og vegd jýn þú 
mérs eg {fal með hlydni heidra þig, 
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nú vg um eilifd alla, þá huggar þú, 
Verra mig. 

10. Gledſtu, mín fál, þig graddi, 

guds fynar heilagt blób, þó fynd vg 
ſorgin maddi, fjá þér er lakning góð, 

náð fyrir reidi nú er vís: brot præls⸗ 
ing herrann bætti, bar því fíns fob- 

ur hris. 
11. Skoda þú ſtylbu þína, {fire 

lega, fál mín, nú: ſonurinn fíg lét 

Þing, fvo Tæfnub yrdir þú: heilbrigd 

þjóna þú honum rétt, med trú, holl⸗ 
uftu' ug hlydni, haf gát á þinni létt. 

12. Þófnift honum ab Þjafa, þitt 

huld orkumſlum meb, þýblega því {falt 
tala; þolinmútt hjartageb, áfér brott: 
inn og - elffar bezt; lauſnara'“ ab 

lífjaft þínum, lof er þér allra meſt. 
13. Effert má jóma fíbur, fífát- 

ur þrællinn er, þá herrann harm— 
ali líður, haf ſlikt í minni þér; 
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hryggdar⸗mynd hans er heidur binn. 
Lät mig bad læra? vg halda, ljüfaſti 
Jesuͤ minn. 

24. Saͤlmur. 

Um purpurann og byrni⸗koronuna. 

Lagid: Til þín, heilagi herra gub. 

IJllvirkjar Sesúm eptir Það, inn í 
binghüsid leiddu, afElæðdu fyrfi, og 

fljótt baͤngad, fólEið allt koma beiddu, 
- putpura-Elæðis forna flik, (fáft mátti 

sarla bábúng flíÐ, yfir bans benjat 

bteiðdu. 

2. Helgunar kladid hafði? eg miſst, 
blaut því nafinn ab ſtandaz Adam 

olli bvi allra fyrft, arf lét mér þann 

til handa: ſyndanna flik eg færbift Í, 
fvrfmán og minkun hlauzt af því, 

med þvers fyns háfta? sg vanda. 
3. Burttok Jesüus þá blygbun þér, 
beran því lét ſig pína, réttlætis kladn⸗ 
ab keypti mér, Fann. fá fagurt áð 
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ſtina; athvarf mitt jafnan er til fanns,. 
unbir purpurakapu hang, þar A eg 
misgjord mína. 

4. Pyrni-koronu þúngti þeir, 

þreyngdu að herrans enni; bál * elbi 
heitum brenndu meir, brobbar fvíðanbi? 

í benni: augun bans bæbi? og and— 
lit meb, allt af blóbinn fyllaft red; 

lift trúi eg vala Fenni. 
5. Fyrir oͤhlydni Adams var, all 

jordin lýft í bannis ävoxt því ſlikan 
af fér bar, orð guds trúi? eg þab 
ſanniz þefðum bolvunar þyrnifrang, 
breyngt var ab hofdi lauſnarans, til 

huggunar hrelldum manni, 

6. En Jesü hlydni aptur her, 
allri jord bleſoun færir, heilneman 

ävoxt hün því ber, hverja ſkepnu vel 
Nærir. Fyrir gægfunnar gjörning 
Þann, gofgi, lofi vg prisi bann, hvad 
ſig um heiminn hrærir! 
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7. Bolvan mér yfir hofdi hekk, 

hoͤtud í logmaäls bræbi, en Jesüs 
bana undir gekk, ſvo aptur eg bleſs— 
un næði.  Gub minn fórónu gaf 
mér þar, gægfu og býrbar eilifrar, 
bér og á himnum bæti. 

8. Reytftaf honum í band með fpé, 

birðftjórans þrælar feingu, beilsuðu 
Eóngi og krupu á Ené, kalsord á virl 

þá geingu, teyrnum hroktu um bafuð 

bans, brættu í andlit laufnarans, med 

fvala-fappi ſtraungu. 

9. Þá þú geingur í gudshuͤs inn, 
(gæt beſs vel þál mín fróma), hæð 

þú þar etfi herra þínn, med hegdun 

lífamans tóma: beygdu holdsins vg 

hjartans fné, heit bæn þín áftarfvebja 
ſe, hraſnin mun ſizt ber ſoma. 

10. Gjálfð míns verdſkuldan ſe 
eg þér: ſvoddan átti? eg ab líða, uit 

eilifd þá fem albrei þver, með oͤgn 
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vg fórum kvida, hefdi mér efti horm— 
üng þín, hjälpad, Jesü, frá Þeirri 

þín. Bleſsad jé nafn þitt blíba! 

11, Oll þín læging er. upphefð 
min, áftfæri Jesú mildi; heiður er 
mér ab hädüng þín, þver fem mér 
nidra vildi; höggin, fem leidſtu, hreſsa 
tig, á himnum verð eg nú fyrir þíg, 
metinn í mefta gilbi. 

12. Medan lifs ad er í mér beit, 
eg {fol þín, drottinn, prisa, af bjart: 
ans grunni í Hverjum reit, heiður 

þíns nafns auglýsa; feginn vil eg 
i beimi hér, hlÿda vg fylgja? í ollu 

þér; út mér þína lidſemd viða! 

25. Saͤlmur. 

Um útteiðflu Kriſti úr þínghúsinu. 

Lagið: Konüung Davíð, fem kenndi. 

andsdomarinn þá leiddi, laufnarann 

ut med fér, Gyðingum andfvar greiddi, 
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glogglega og ſvo tér: þér ſjdid þenn- 
an bér. Sannlega yður eg fegi, fat 

finnft með bonum eigi, ſuͤ dauda⸗doms 

verð et. 

2. Þá gekk Tesús út Þanninn, 

Þyrni? og purpura bar, ſagdi: fjáið 

bét manninn, fjálfur dómarinn þar. 
Gyðingar gáfu fvar: burt með bann, 

fvo þeir fegja, fá fEal á Erofsi deya; 

óft Þeirra ein fú var. 
3. Ord vg afſokun gilti, eingin í 

þefðum ftab, heiptin ſvo hugann fyllti, 

hjartad varð forblindad; ſidaſt þeir 
ſogdu það: ljóslega lifsſtraffs krefdi, 
logmaͤlid, því bann hefdi, gjert ſig 

guðs ſyni að. 

4. Métt log, fem ritud finnaſt, 

rángfærbn Súbar hér; oſs ber þar á 
ab minnaft, íll Dæmi fordumſt vér; 

bómurinn. brottins er, þinn þó med 

heiptum Elagi, vg hreinan ſannleik 

aflagi; fját valdsmenn ab fér. | 
5. Þú eg heyri, minn þerra, hversn 
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þú kvalinn varft, gjorvoll vill glebin 
þverra, galgtu mín næfta hart, því 
eg Þraut mifib og margtz en þá mér 
gudſpjoll greina, gloggt þitt ſakleysi 
hreina, hjartad fær huggun ſnart. 

6. Athuga, ſaͤl mín, ættum, uͤt⸗ 

gaungu drottins bér, ſvo vid rétt 
minnaſt mættum, hvad miffun hans 

veitti þér; byggjum ab, þann út.ber, 

þyrnifýrónn þétta, þar med purpur⸗ 
ann létta, blár vg blóbugur er. 

7. Með bloͤdſkuld og bolvun ftránga, 

beiffum reyrd kvalahnuͤt, áttum vid 

greidt ab gánga, frá guds näd rekin 
út, hrakin í heljar fút, íflæbb for— 

ſmänar flífum, fráffúfub Drottni rif: 
um, nakin og níburlút. 

„8. O fynd, á ſyndin arga, hvad 
„illt kemur af þér! ó hversu meinjemb 

Es A 

A FE EN 

marga, má brottinn lida her! ÞE 

gjald allt þetta er, blindad bold þig 
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et þeffti, — þín flærd mig blekkti. 
Jesüs miſkuni mér! 

9. En med boi út var — 
alſerdur lauſnarinn, gjordiſt mér 
vegur greiddur, i guds nädarriki inn, 
og eilíft lif anuad finn, blóbffulb vg 
bölvun mína, burt tóf guds ſonar 
þína. Dyrd fé þér, Drottinn minn! 

10. Utgeing eg ætið ſidan, í trauſti 
frelsarans, undir blæ himins blidan 

bleſsadur víft til fanns. Nü fyrir 

nafnið hans, útburð lik mitt lidid, 
leggſt vg hviliſt í< fríði, ſäl fer til 

fælu-ranns. 

11. Dÿrdar körönu býra, brott: 

ínn gefur mér þá, réttlætið ſtrüdann 
ſkira, {fol eg og einnig fá, upprisu“ 
deginum á, bæjtum heidri tilreiddur, 
af heilogum einglum leiddur, í la 

yr fjálfum þjá. Er 
á Svo munu guds einglar ſehane 
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ſjäid nú þennan mann, hvern alls kyns 

eymb réð beygja, ábur í heimsins 

tonn, opt var þá hrelldur bann; 

fyrir blóð lambsins blíða, búinn er 

nú ab ſtrida, og fælan fígur vann, 

13. Þá muntu, jál mín, ſpara, 

ſyngjandi fogrum tón: lof jé mínum 
lauſnara, lamb guds á haſta trón, 
figur gaf fínum þjón. Um bleſsadar 

himna hallir, honum fegjum vér alle ; 
it, heidur meb fætum fón, 

14. Son guds ertu með fanni, 
ſonur guds, Hesti minn. Son guds 
Íynbugum manni, fonararf ſteinktir 

Þinn, font guds einn eingetinn. Syni 
guds ſyngi glabur, férþver lifandi 
madur, heidur i hvert eitt ſinn! 

I 
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26. Saͤlmur. 
Samtal pilati vid Kriſtum. 
Lagid: Haſti gud, herra milbi. 

Her þá um guðs ſon heyrdi, heidinn 
landsdomari, bann ſpyr (því hrædaſt 

gjordi), hvadan vor drottinn fé; en 
Jesús pydur þagdi, (bab og vel mak⸗ 
legt var); Pílatus brátt að bragði, 

byftift og aptur fagði: vilt þú ei veita. 
fvar? 

2. Min er, það mátt þú játa, makt⸗ 
in fvo tignatlig: eg má vel lausan 

láta, lika Frofsfefta þig. esús ſvar⸗ 
at og fegir: físt átt þú vald á mét, 

ef þér væri það eigi, að ofan gefið, 
ſvo meígir, heidri þeim halda hér. 

3. Sá befut fynd enn meiri, et 

feldi mig þér á bond. Pilatus hygg 
eg það heyri, þann grumbar málin 

bönd. Gjordi ſtrax gtiða leita, gaͤfu 
pteftatnir anns: vægð ef þefsum vilt. 

veita, víft mátt þú ekki beita, Eæt 

vinut Eeisatans, 
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4 4. Heidingjar halda gjordu, hjä— 

gudir þeirra ſenn, born ættu alin á 
jordu, eins og holblegir menn; þann 

úttaft þér, ef væri, þerrann godanna 
fyns, hugdi því helzt ab bæri, byggir 
lega framfæri, raunſökn réttbæmisins. 

5. Skurdgod ſin heidnir heldu, 

hafandi' í meſtu att, forgefins bug 
fínn hrelldu, hraddir víð þeirra matt. 

O, hversu framar ætti, einn ſerhver 
kriſtinn mann, óttaft drottins almeætti, 
meb dft vg blygdunar bætti, fem 

ſtoltum ſteypa kann. 

6. Af ſtörri makt ſig red ſtara, 

ſtoltur Pilatus her, rétt mál til rángs 
ad færa, reiknadi leyfilegt férs fann 
Sera margan meigi, meining jú villa . 

þrátt, þó login brjóti vg beygi, banna 
ab fé þab þeim eigi, fyrſt valb þeir 

hafa hátt. 
7. Gud er fá voldin gefur, hæf 
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þefð æbri ftétt, ſitt léni þver einn 
hefur, hér af drottni tilfett, þann lét 
þig heidur hljóta, heidraſt því af þér 
vill, virdingar vel mátt njóta, en 

varaft brambjemi ljóta, róg, vg räug⸗ 

indin ill. 
8. Afirvald einn guð fenbi, (und⸗ 

irmenn gæti þar ab), fverb drottins 
hefur í hendi, heidra ſtulum vér þak, 
blýðugir, fridi halda, hlifd og for— 
fvari ná, þverlynbið brjözkan falda, 
þúnglegra befnbar-gjalba, ab visu jér 

vænta má. 

9. Eins fem þver einn misbvtr 

ur, eptir því ftraffaft bann, hardari 

hefudir hlýtur, hinn fá meira tilvann; 
þeim mun ei plágan þverra, fem þrjógt“ 
aft í fynbarrót, fá þjón á von hins 

verra, fem vilja þeftir þíns þerra, 
þó gjorir þvert á mót. 5 

10. Vardveiti valdsmenn alla, vor 
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gud í finni ftétt, ſpo variſt í vonzku' 
ab falla, vel ſtundi lag vg rett; bínir 

í hlydni ftanbí, hver ſoo ſem ſtyldugt 
er, Óreintrú og belgur vandi, hald⸗ 

ift í voru landi: amen, þefs öſt— 

um þér. 

27. Sálmur. 
Pílatí famtal við Gyðinga á dom⸗ 

ftólnum. 
Ragib: Gfaparinn ſtjarna, herra þreinn. 

Pilatus heyrdi hötad var, honum 

keisarans reidi þar, útleiðdði Jesum 
annað fínn, uppſezt þegar á dom— 

ftólinn. á 

2. Gybíngum ſidan fagdi hér: fjáið, 
Þar yðar Fóngur er. Þeir báðu: tað 
ennan burt frá ofs, btæðlega lát 

bann deyja á kroſs 
3, Skal eg Frofsfefta Eóng ydvarn? 

kallar Pílatus bæðnisgjarn. Eingan 

Eóng, fegja þeir aptur her, utan Eeis= 
tann hofum vér. a 
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4, Gudſpjalls hiſtorian hermir frá, 

beiti ſaa ſtadur Gabbatá, bága ſtein⸗ 

firæti þýðir það. Par mátt þú, ſäl 
mín, gæta ab. 

5. Vei þeim doͤmara', er veit og 

fér, viſt hvad um málíd réttaft er, 
vinnur þab þó fyrir vinſtap manns, 

ab vikja af gotu fannleifans. 

6. Pilatus keisarans hraddiſt heipt, 
ef honum yrdi“ úr voldum ſteypt. 

Petta, fem helzt nú varaſt samt, 

varð þó ab koma yfir þann. 

1. O, vet þeim fem að órétt log, 

umgängaſt og þau tidka mjog, fann“ 
leiknum meta ſitt gagn meir, ſpivird⸗ 

ing drottni gjöra þeir. 

8. Huga fný eg vg máli mín, minn 
goͤdi Sesú, em til þín; Pilatus 

koͤng þig kallar hér, kroſsfeſting Jüd⸗ 

ar oͤſta þér. a 

9. Viſt ertu, Jesú, Fóngur Fát, 



Eálmar. 117 

köngur býrbar um eilíf ár, köngur 

einglanna Fóngur vor, fóngur almætt- 
is tignar-ftór. 

10. $ó ſtödſtu bundinn þar fyrir 

bóm, þó leidſtu hróp vg kvala⸗röm, 
afſegja gjordu allir þig, unbrar ſtör— 
lega. þetta mig. 

11. O Jesü, það er játning min: 

Íeg muni? um ſidir njóta þín, þegar 

þú, býrbar brottinn minn, bómftól í 
gum fetur þinn. 

12. Frelsadur fem eg þá fyrir þinn 
doͤm, fagnabarjælan heyri? eg róm, í 
Þinu nafni útóalbir, uͤtvalinn Falla 
Mig hjá fér. 

13. Koͤng minn, Sesú, eg falla 
Þig, alla þú þræl þínn aptur migs - 
berratign einga? ad heimsins ſid, belb 
eg þar meiga jafnaſt víb. 

14. Häa ſteinſtrætid heimsins fleipt, 
befir mér spt í vanda ſteypt, þángab 
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lét Seðús leida ſig, ſoo liknin hans 

komi yfir míg. 

16. Sesú, þín kriſtni fýs þíg nú, 
fóngur Hennar einn beitir þú, ftjórn 
þín henni ſvo haldi víð, ab himneſt⸗ 
um náí býrbar frid! 

28. Saͤlmur. 

Um pilati banda-þvott og dóm. 

Lagid; Nü bíð eg, gub, þú nábir mig. 

Pilatus fá að ſonnu þar, fín ráð 

máttu ei gilda par, uppblaup fér búið 

bræðdift bann, bugði að ftilla vanda 

þann; fullnægja vildi fólEsins bón, fá 
ſkyldi Jesús daudans tjón, ſannleika 

eingum ſinnti meir, fvo Dæmdi allt, 

fem beiddu þeir. 

2. Sendur í vatni þá nam þvo, þat 
næft við Zuͤda mælti fvo: fjálfir um 

yður fjái þér, ſaklaus við réttláts blóð 
eg et. Allur almúginn upp á þáði 
andfvatar gteitt í þefsum ftað: batið 
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blóð, (þó nú þann fvelji kroſs), komi' yfir 

bornin vor og ofs! 

3. Pilatus hafdi pröfad Þar, pífl- 
arfaf Drottins eingin var, fyrir og 

eþtir eing réð hann, úrffurda Je— 

fím faflauðan, þó mót famviffu finni 
þvert, fjálfur viljandi bæmbi bert. 
Gud gefi" ab yfir⸗voldin vor, varift 

þan bæmin glæpaftór. 
á. vað margur nú í heiminum, 

hér fyrir aftar Pilatum, fen þó 
elffar og idkar meft, athæfi hans og 
bæmin veft! óttinn í bómi spt fær 
ſeſs, yfirberrarnir njóta peſs; almúg- 
ans hröðun olli því, illgjarnir ffálfar 

hlaupa frí. 

5. Abatavon vg vinahot, verkin 
dylja, þó ſeu ljót, lika kemur fú for⸗ 

dyld fram, fem forfvarad getur Barra⸗ 
bam; gefſt þá raunin, hvad  gilba 
ſkal, gulltuͤngan fú, ſem Akkan ſtal; 
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mäſke og þiggi mútur hinn, meir ert 
Pilatus þetta fínn. 

6. Ég fpyr: hvad veldur, oͤdyggd 
fleft, egfjt nær daglega' vg fjölgar 

meft? Umſſönarleysi' er orſok hæft, 

eigit gagnsmunir beſsu næft; muff 
ut, fem Veitir ſtälka ffjól, ffygnilt 
eptir um fánýtt hól, óttinn login ſvo 

þvíngar þrátt, þora þan eff? ab líta 
þátt. 

7. Fyrir fölkinu þegar þar, bvodi 
Pilatus hendurnar, fyri gudi, ſer 

þann gjordi grun, gilda mundi fú af“ 

ſokun. Varaſtu mabur heimſtu hans: 

her þó þú villir ſjonir manns, al 

„ máttugð drottins augſyn fær, allt 

Þitt bjarta rannſakad fær. 
8. Viltu Þig þvo, þá þvo þú þreint 

þel hjartans bæbi ljóft vg leynt, eit 
laug er þar til ebla gób, idrunar⸗ 

tár vg Seðú blóð; grát þína fynd, 
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en fet þitt trauft, á ſonar guds þínu 

efalauſt; lát af illu, em idka gott, 
allar varaſtu hræfnis bvott. 

9. Bloͤds⸗hefnd á fíg og born fín 
meb, blindadur lýður hrópa réb, efldiſt 
Ísw þefgi oſtin fold, enn í bag bera 
þeir hennar gjold. Athugagjarn vg 

ordvar fért, einfum þegar þú reibur 

Ert; formæling íllan fínnur ftab, fäſt 
meiga bæmin upp á þab. 

10. Drottinn Heðú, þem damd⸗ 

ur varſt, bómart femur þú aptur 
Ínart; bómsmenn lättu til býrbar 
Þér, bómana vanda rétt, fem ber; 
þvo þú vor hjortu' og benbur nb, 
hrein trít varbveiti rójamt gedz Þitt 
blöd flekklauſt, ſem flóbi? á kroſo, frelgi 
bad bornin vor og oſs! 
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29. Saͤlmur. 

Um Barrabas frelsi. 

Lagid: Eins og ſitt barn, fabir äſtargjarn, 

Seldi Pilatus ſaklausan, ſon guds 

til kroſsins dauða; upphlaupsmadur, 

fá víg eitt vann, þá frelsi fann, fekk 
líf, en mifsti nauða. 

2. 3 mytEvaftofu fá bundinn beið, 

Barrabas ttúi eg bann beiti, rá 

ér finnaft ein merfíng greid, um 

mannkyns neyd, mjog ſtir ab ollu 

leyti. 

3. Barrabas frá eg fodur nid, 
fleſtir lerdir menn pydi: Adam life 

iſt bar eflauſt vid, og allt hans lid, 
ſenm áféll daudans kvidi. 

Á, Upphlaupsmadur hann ordinn 

var, þá eplið í munn ſer leiddi, fjálfð 
guds bodordi ſinnti' et par, vg ſidan 
þar, ſig vg allt mannkyn begbbi. 

5, J djofuls fjutrum faſtur ér 
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fánginn til eilífð baubas allir bans 

nibjar út í frá, með eymd vg þrá, 
áttir von kvala' og nauda. 

6. Qér þá Jesü var helid kalt, 

af heidnu bæmt yfirvaldi, féff Adam 
aptur frelsid fnjallt, og fölk hans allt, 

ſem fagnar því lauſnar gjalbi. 
7. Mí fyrft eg Adams nibji er, 

tær mér geingur þab damiz fál mín, 
Íet {lift fyrir fjónir þér, og ſjädu bér, 
ſannferdugt lærbóms næmi. 

8. O, hvad opt hef eg aumur 

gert, uppreiſt mót drottins andal 
Daglega því hans bodord bert, ſpo 
braut eg þvert, mér bar þú í hlýbni? 
ad ſtanda. 

9. Mun vg efti við manndräp frí, 
Mina. fál þrátt eg deyddiz ill demin 
gäfuſt af mér ný, og naudir í, már 
uͤngann þar meb leiddi— 

10, Ofragur er eg ordinn melt, 
að 
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allar ffepnur þab ſanna, färcidum 
effert forfvar ſeſt, fcingelsid veft, fyr“ 

ir því hlyt eg kanna. 
11. J myrkvaſtofu eg bunbinn bíb, 

bolvan logmäls mig hræbir, Dapurt 
nálægift baubans ſtrid, og doͤmsius 

tíð, daglega ſorgin medir. 
12. Heyri eg nú þann hjálpar róm, 

ab hafir þú, Jesü mildi, fyrir mig 

lítið lifläts döm, þín lífnin fróm, 

Íauðan mig kaupa vildi. 
13. Sü heilaga aflauſn hryggd og 

fút, af bjarta mínu greidir, ſyndanna 

leggir bleffja þnút, og hér næft út, 
úr hordu fángelst leibir. 

14. Hoad dauda fafnæmt fáft á 
mér, (ſpoddan eg miffun bekki), til 
banba allt sar bæmt á þér, minn 
drottinn ér, bóminum fvíbi eg efli. 

15. Lif mitt og fál þig lofar nú 
leyft frá baubans fängelsi. Ég Ef 
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eba beg, það er mín trú, oͤbrigdul 
fú, í þínn, Jesü, frelsi. 

16. Himneſkri páffa-hátíb á, hef eg 

nú þes ab bíða, myrkvaſtofunni frelft- 

tr frá, eg fagna þá, í {loffi útvalbra 

lýba. 

17. Svo er nú Barrabað ordinn 
frí, Adam, og eg, bans nibji; þver 

friftín fála heimi í, vorn herra því, 

heiðri, lofi, tilbidji! 

30. álmur. 

Um Kriſti Erofsburð. 

Lagid: Tünga mín af hjarta bljúbi. 

Stridemenn Kriſt út kaͤpu færðu, og 
Elæððu hann fínum búníng í, ſolln⸗ 

ar unbir fárt víð hrerdu, þær ſpidu 

og bladdu upp á ný, á blefsudu 
fínu bati færðu, benn bar finn Erofs, 

og mæðbift því. 
2. Skedi fvo á famti ſtundu, Sir 

mon nokkurn bar þar að, framandi 

— 

* 
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mann, er gekk um grundu, gripu 

Züdar þann í ſtad, Erofsinum á bans 

berðar hrundu, bann gekkſt nauðdug- 

ut undir það. 

3. Þeir fent, þál mín, ſyndir brýgja, 
ſamvizkunni þvert á mót, unbir brott“ 
ins endurnya, ef ekki gjarn? á loft 

um bót; síð ffulum frá Þeim flokki 
flÿa, og fyrirgefningar bíbja? af rót. 

4. Upp á heimsins óþafflæti, er 

hér bæmi Tjóft til fanns: margart 
læfnabi ſon guds fæti, fjúfan medal 
almúgans; nú var ei neinu, feit 

Boli bæti, vg bæri med honum kroſs⸗ 
inn hans. 

5. Simon badi og ſyni haus 

bada, fjálf her nefnir hiſtorianz gud⸗ 

hraddur ſtal njóta náða, vg nidjar 

margir eptir bann: miſkunſemd vid 
menn fárába, minnaft gud og launa 

fann. | 
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6. Framandi mabur mætti Kriſti, 

með honum Bar hang þúnga kroſs. 

Hér má fínna, hvern þab lyftir, 
reina þýbíng upp á sjó: Gydinga 
fölk þá guds náð miſsti, gafſt heid— 
ingjum dordar huoſs. 
7. Synda undir yſaſt mínar, opt 

á hverri ſtundu nær: ſamvizkunnar 

ſorg et dvinar, ſpidameinid ílla grær; 
blefgabur, Sesú, benjar Þínar, bid 
eg myoki' og lakui þær. F 

8. Peſsi kroſsins hünga byrdi, 
þér var, drottinn logd á bak, {so 
fyrirmyndan fyllt þú yrdi, þá foͤrn⸗ 
arvidinn bar Isgak; fá þinn gange. 
urinn ſorgar ſtirdi, af ſälu minni 

toͤk ómaf. 
9. Minniſt eg á þjáning pina, þig 

lí maddi byrdin ſtrid: ſaunlega fyrir 
én mina, ſboddan leid þín gezkan 
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blíð; vegna beſs mér virztu' að ſyna, 
vorkunſemi nar eg lid. 
10. Hold er tregt, minn herra 
mildi, i hormungunum ab fylgja ber; 
þó eg feginn feta vildi, fötſpor þín, 
fem ffylbugt er, viljinn minn er Í 
veiku gilbi, þú verður því ab hjálpa 

mér. 
11. Elſku geb ſvo þitt eg pekki, 

þjábum viltu ſyna lib; láttu mig, 
Drottinn, einan effi, í cinaud minni, 

beſs eg bíð; nafnid mitt, þó naudir 
hnefi, náb þín bleſsud fannift vid. 

12. Komir þú undir kroſsinn 
ſtraͤnga, kriſtin ſaͤla, gæt beſs her, ef 
holdid tefur ab mogla', og mänga, 
minnſtu, hver þín {fylban er: leittu, 

ſem þú ſjciir gánga, ſjälfan Jesüm 

undan per. 
13. Undir frofði illvirkjanna, aldr⸗ 

— her pig finna lát; varaſtu glæpi 

d 
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vondra manna, á verfum þínum 

hafðu gát, idka bæn sg íbrun fanna, 
elffa gjarnan þóf og mát. 

14. Haf þú, Jesü, mig í minni, 
madu vg daudans hrelling ftytt; born 

mín þjá þér forfjón fínni, frá þeim 

öllum vanba hritt, láttu ſtanda' á lifs⸗ 
' þr, fem mitt! 

31. ÍS álna 
Predikun Briſtt fyrir Evinnunum. 

Lagid: Gú frjáls vid Togmál fæbbur er. 

Folrid fem Drottni fylgdi út, fylltiſt 

Margt ángti berðu: Evinnurnar grétu 

fátt með fút, fem bans kvol aumka 
gjordu. 

2. Gnéri til peirra ſon guðs ſer, 

ſagdi paͤ herrann mætur: grátið þér 

ekki yfir mér, ó, Serúfalems dætur! 

3. Gonu yðar og eigir eymd, eflauft 
þér gtáta meigið; nálgaft fú tíð, fen 

hú et geymd, nær þér harmandi fegið: 

4, Sæl nú ó-birjan barnlaus et, og 
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brjóft þan ei ſogin vóru; hrynji yfir 

ofs bálsarnir, bæðir og fjallin flóru. 

5. Æf gjart er fvo við það græna 

tré, (geta hver til beſs næði), hvad bið 

Þornaða þá mun ſke? Pad trú eg 

Jesuͤs ræbi. = 

6. O, hvad veralbar vinding er, 
volt vg fvíful ad reyna, gat beſs, 
mín fól, vg ſſjädu hér, — 

Dæmib eina: 

7. A pälma⸗ſunnudag fjálfur inn, 

ſon guds í borg nam ridaz äſtvinir 
bans þab ſama finn, fúngu lof át 

alls fvíba. 
8. Fäm dogum ſidar fjálfur üt, 

færður med kroſs nam gänga; það 
hlutu' bans vinir ab fjá med ſuͤt, ſorg 
hjartans báru ſtränga. “ 

9. Hafi ſpo verid volt og flá, ver“ 

oldin þerra fínum, þvers má fér vænta - 

þrællinn þá? Peſs gæt í huga þínu 
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10. Þeim, fen hün býður blidleik 

fínn, búin er ſorgin melta: hirtu því 

aldrei huga binn, vid bana, mín fál, 
ab fefta. 

11. Sannlega ſtyldugt fegt' eg mér, 

fára þá kvol ab gráta, ſem, drottinn 

Sett, þúngt ab þér, preyngdi í allar 
máta. l 

12. Samt er þér efti þént með því, 
þótt eg big aumka vildiz eilífa hátign 
ett í, upphafinn, Jesü mildi. 

143. Par má nú heldur aukaſt af, 

ängur ſamvizku minnar, orſok eg til 

og efni gaf, allrar þórmúngar þínar. 
14. Ervidi þef eg aukid þér, of 

buͤngt med ſyndum mínum: glæpanna, 

ſem eg gjordi her, galztu á holdi þínu. 
15. Hradiſt eg, mér fé hulin geymb, 

ſü hefnbar pinan ftránga, því eg vann 
til, ab eilíf eymd, yfir mig ſkyldi gänga. 

16. En þó gled eg mig aptur bið, 

—— 
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aͤvoxtinn kvala binna, þar af odlaſt eg 
frelsi? vg frið, og forlát fynba minna. 

17, Angiſtin fár og ſorgar-lät, er 

fál helzt pjädu mína, ſunyſt í fognud 
vg fegin⸗grät, fyrir þá miſkun þína. 

18. Bið eg nú, Jesü blidi, þig, 
fem bót mér gjordir sinna: lát eingann 

gjalba eptir mig, íllffu né fynba minna! 

32. Sálmur. 

Um gtæna og vifna tréð. 

Lagid: Mi fom heidinna hjálþarráb. 

Greinir Sesús um græna tréð, getur 

bins visna einnig með. Vid ſtulum, 
fál mín, ffoba' á ný, ſtiran lærbónt 

á máli því. 

2. Frjöfgunar eifin vokvud ven, 
vel⸗bloͤmgud ſtoͤd med laufin græn, þeg“ 

ar á jörðu fáft til ſanns, ſon gin; 

iklæaddur holdi manns. 

3. Lifsins áverti ljúfa bar: efir 
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adi Jesüs ſoöttirnar, frá bjafli leyſti' 
og daudans pin, daufum gaf heyrn, 

en blindum ſyn. 
4, Af hverri grein draup þuráng 

fætt, bjálpræbið kenning fekk þann 

ræbts oll hans umgengni áftúbleg, 
ángrábar fálir glabbi mjog. 

5. Gudi var þefft þab græna tré, 
glodduſt himnar og jordin meb; í bans 
fæbing þab vitnaft bann, vg við ór“ 
ban þá {fírbift bann. 

6. Méttlætis allan ávort bar, inn 
til kroſsdauda hlÿdinn var, ſaklausa 
lambid, ſon guds einn, af ſynd og lyt⸗ 
um klär og hreinn. 

7. Po mátti ei það edla tré, ángur- 
laut sera? á jordunne: guds reibir 

ſtormur geiða vann, gekk því refsing⸗ 
in yfir þann, 

8. Ef þú ſpyr ab: hvad valba vann, 
vildi gud láta ſaklausan, ſonin kom— 
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aft í jorgir þær, ſem honum var þó 
hjartakær? 

9. Þú {falt vita, ab viſnad tré, 

var mannkyn allt á jordunne, ofan 
að rótum upphornad, ävoxt ránglætið 
færbi þab. 

10. Skadſemdar tréð, fen femmbi 

jörð, ſtipadi drottins reibi hord, upp⸗ 
hoggva, ſvo bad ekki þar, akrinum fé 
til ſpillingar. 

11. Bor Seðús monnum vagdar 

bab, vinnaſt mátt? et ab feingift bad, 
utan þann tæti upp á fín, illverka 

gjoldin hryggilig. 

12. Herrann iklaæddiſt holdi þú, 
hingad kom til vor jordu á: viſnadri 
eik gafſt vokvan göd, þá vard üͤthelt 
hans dyra blóð. 

13. Saklaus því leið þann ſorg og 
häd, ſyndugt mannfyn fv feingi miðs 

1 
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hid græna tré var hrakid og hriſt, 
hér af þab viſna blómgabift. 

14. Guds dyrdar fæti fítt hold í, 

ſonurinn mátti? ei hefja því, fyrr en 

í heimi harða neyd, hafdi —— og 

kroſsins deyd. 

15. O, hvad mauns hold er heinſtu 

fyllt, hryggilega úr mäta villt, viljandi? 
í loſtum liggur þa, leifur fér alls 
kyns glæpum ab. 

16. Margir ætla, fyrft ekki ſtrax, 

áfellur befndin fama bags, drottinn 
þá albrei muni meir, minnaſt á þab, 

ſem gjordu þeir. 

17. þí góba trénu þyrmt var ſizt, 
þurrum fauſk mun þá bálið vífts hafi 

faðirinn þirt fínn fon, hefndar mun 

þrællinn eiga son. 
18. Ef nú guds mildin aͤſtüdlig, 

„ Sbegnba, jál mín, líður þig, hans 
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bolinmadi haltu her, bjálpræbið med⸗ 
al gefid þér. 

19. Viſnad tré eg ab víðu er, 

vægbu, réttlætið herra, mér: gazk⸗ 
unnar eikin græn og fín, geymdu mig 
undir ffugga þín. ; 

20. Von er, ab mér fé mótfaft vilt, 
mun eg umflya daudann ſizt; holdid 
má et fyrir utan kroſs, eignaſt á 
himnum býrbar hnoſs. 

21. Tapti eg mínum trúarftaf, á 
tréð, fem brýpur þunáng af: fjónt 
bjartang ollu ángri í, upplýsift, nær 

eg. ſmakka' af því. 
22. Þegar mér gánga þrautir nær, 

þér fnú þú til min, Jesü fær, bjart“ 
ab hreſsi vg huga minn, himneffur 

nábar vokvi þinn! 
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33. Saͤlmur. 
Um Briſti Erofsfeftíng. 

Lagid: Konúng Davíb, fem kenndi. 

Kom loks með kroſsins byrði, Kriſt⸗ 

ut í Zausaſtad, (orpjädur frá eg 

bann yrbi), edit galli blandað, hon— 
um þeir héldu að: drottinn vor dyrd⸗ 
ar mildi, drekka þó elti vildi, þá 
bann ſmakkadi það. 

2. Fals unbir fögru máli, for 
dyldar þræfnin ber, "vinátta tempr: 
ud táli, sg trúarlauð íbran hér, edik 
gallblanbab er: fyobban fúrbreggja 

vini, (þó fjálft glyslega ſtini), herr⸗ 

ann hrindir frá fér. 

„9. Pad tek eg viſt til þaffa, þá 
þú vilt, drottinn Fær, fúrt með þér, 
fjálfum ſmakka. Se þín miffunin 
Fær, í hverri neyb mér nær! Galle 
beiffju bolvunarinnar, vg bikarinn 

beiptarinnar, burttak þú frá mér fjær! 
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4. Nakinn Sesúm á jörðu, Zuͤdar 

kroſsfeſtu bar, med heiptar ſinni hordu 

hendur og faturnar, teygt allt og 
togad var, gekk ſoo järn⸗gaddur niſtur, 
gegnum lófa vg riſtur, ſkinn og bein 

ſundur ſtar. 

5. Tveggja mordingja milli, miſt⸗ 

unar herrann hét, fpáðóminn . frá 

eg fvo fylli, fem fyr meir um það 

gef, tæðir fvo titníng þett: þjór 

minn fá einn útvalinn, er með fpille 

virBjum talinn, forjmán mjög þúnga 
fétt, 

6. Mú eg minnift á næfta, nak— 

inn þá Adam ftób, við tréð með horm⸗ 

úng bæfta, hjartaſorg, bol og mób, 
því verk haus voru' ei gödt innvortis 

ángrib kvaldi, undir trjánum ſig faldiz 
peſs galt oll heimsins þjób. 
7. Mú aptur Jesüs nakinn, negld“ 

ut á trénu ftób, píndur, hüdſtryktur, 
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hrakinn, hjartans bar fáran möd, þé 

voru' oll verk hans göd: einn fyrir 

eingum faldiſt, opinberlega kvaldiſt: 
þejð naut oll heimſins þjób. 

8. Horfi'“ eg á hendur þínar, herra 
minn Seðú fær, fyrir misgjordir mín- 
ar, meinin {if lidu þær, blod⸗dreyr—⸗ 

inn dundi ffær, ſaurgun jálar og 

handa, fem mér komu í vanda, af 
breint med ollu þvær. 

9. Füs var eg fram ab halba, 
feril glæpanna bér, þejs fætur þínir 
gjalba, það var til lifnar mér. Drott— 
inn, eg þaffa þér: fram á fríbaríns 
leibir, fótfpor mín jafnan greidir, 

hedan af hvar eg fer. 
10. Gud gefi, mitt hold mætti, 

meb þér kroſsfeſtaft nú, frá ollum 

illſtu bætti, oſt mín er bagleg ſuͤ, 
Minn herra, þad veist þú, upp á þab 
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ond min kynni, oͤhindrud gazku þínni, 
þjóna med bÿdri trú. 

11. Einn me illrædismonnum, 

allir þig bélbu þá, fem í heilagleif 
fonnum, fjálfur fomft himnum frá; 

nú eg þejð njóta má, af því eg er 

útvalinn, með brum guds bornum 
talinn, þar treyfti? eg eflauft á. 

12. Ég mun æ, meðan bjari, 

minnaft á kroſsinn þíun, heimsins - 
ljúft lauſnari, lífgar það huga minn, 

hvort eg geing út eba inn, af innſt⸗ 

um áftargrunni, ætíð med hjarta? og 
munni, fegjanbi þvert eitt fínn: 

13. Seðú Kriſti Fool eina, á 
- fryfginum fyrir oſs ſten, fé mín ſätt⸗ 

argjurð þreina, og ſyndakvittunin, af 
fjáljum gudi fén, upp á það ond min 

vonar, Í nafni fóður og fonar, og 
beilagð anda', amen! 

RS A 
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34. Saͤlmur. 
Fyrſta orð Kriſti á Erofsinum. 

Lagib: Lifandi gud, þú lít bar á. 

Þegar kvalarar Frofðinn á, Feyra 

vorn þerra gjörðu, flatur med trénu 

Íagbur lá, lauſnarinn niður á jorbu; 
anblitib horfdi i þeim ſtad, og aug— 

„ut hans bleſsud himnum ab, þann 
ftunbi? af ángri hordu. 

2. Ginn faðm allt eins vg barn“ 
íb Blitt, breibbi mót fodurnum færa, 
blödid dundi vg tárin títt, titrabi 
holdid ffæra.- Þér ſkoda, maður, huga 
Þinn, hvad Funni meira noffurt fínn, - 
Drottinn til befnbar hræra? á 

3. Ovinum fríbar blíður bab, brunn⸗ 
Ur miffunarínnar, þann víll þeir njóti 
Einninn ab, ásartar pínu fínnar, fagdi: 
Fadir, Bói fyrirgefþú! forblind- 
adir ei vita nú, fjálfir hvað vont 

Þeir vinna, 
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4. Lauſnara þínum lardu af, lund⸗ 

erni þítt ab ſtilla, (högverdar bæmi 
gott bann gaf), nær gjora menn þér 

til illa: blót og formæling varaſt vel, 
„á vald guds allar hefndir fel, heipt 
lát ei hug þínn villu. 

ð. Þótt þú vid abra ſaklaus ſert, 

ſannlega ſkalt þejs gæta, ſamt fyrir 
gudi ſekur ert, þú á Þig frjálft ab 
græta; illir menn eru' í hendi hans, 

hirtingarvondur ſyndugs manns, eing“ 

ínn fann beſs ab þræta. 
6. Ovinum ills þú óffir hér, ei 

= mínfar heiptin þeirra, oͤpolinmadi 
eyfur þér, afræfir bob þíns herra. 

Þú fyggir gud með ſpoddan ſid, 
ſamvizkan mjög þar ſturlaſt víb, tjön 

þitt verdur því verra. 

„7. Upplyſtu bug vg bjarta mitt, 
herra mínu Jesu fæti, þvo ab eð 
býrbar bæmib þitt, baglega ſtundad 
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getiz þeir, fem oͤforbent ángra mig, 

úffa eg helst ab betri fín, ſvo bjá 

þér miffun meti. 

8. Heimsins og djofuls hrekkja⸗vel, 
holdid þrálega villa, beſs vegna efti 
þef eg vel, þó nú margt gjori' eg 
illa; beri ſvo til, eg blindiſt hér, bid 
þú þá, Sesú, fyrir mér, pad mun 

hefnd harda ſtilla. 
9. Eg má vel veifna auman mig, 

einn í flokk þeirra manna, fem í kvol⸗ 
inni þjábn þig, þab voru gjald fynd: 
annas em þú, ſem bættir brot mín 

bér, bið þú og lifa fyrir mér, ſoo 
fáið eg frelsun ſanna. 

10. Fyrſt þú badſt fridar fyrir þá, 
tr forſmän þér gjordu mefta, viſsu— 

lega eg vita má, viltu mér allt bíð 
beztaz því eg er guds barn og bróbir 
Finn, blejsabi  Seðt, herra minn, 
Húð kann mig nú ei brefta. 

VR 
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11. Allra ſidaſt þá eg á hér, aud⸗ 

láti minu' ab gegna, fé þá, minn qub, 
fyrir fjónum þér, ſonar þíns pinan 

megna, þegar hann lagdur lágt á tré, 
leit tíl þín augum grátandi, vegdu 
mér þá hans vegna! 

35. Sálmur. 

Um yfirfEtiptina á Erofsinum. 

Lagid: Náttúran oll og edli manns. 

Altſeript Pilatus eina lẽt, yfir kroſs⸗ 

inum ſtanda: Jesus nefndur af Naza⸗ 

ret, nýt kongur Gydinga landa. 

Drottni med fann, dömarinn fann, 
dauda ſok einga ſterri. Margur las 
þad, í beſsum ſtad, því bann var borg 
fvo nærti. 

2, Það var titað og þanninn fett, Í 
Þrennflags tüngumaͤli. Valdsmenn 

Súða það viſsu rétt, vilja því Píla“ 
tus btjáli; bann annsar greitt, ei fEyldi 
neitt, umbreytt, og framar tjáði: þvað 
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ftrifað er, fEal ftanda bér. Soo ſtedi' 

af Drottins rábi. 

3. Þar nú á Frojói herrann bétf, 
bér ab, mín fála, gætum, virdingar 
titil fagran féff, meb forpris ſakleys⸗ 
is mætum, ab hjälparfüs, heitir Je— 
fús, heimsins lausnarinn góbi, þver 

bjafli frá, oſs frelða má, flekklaus 
med fínn blóði. 

4. Nazarenus hann nefnift þar: 

táttúru fytlling manna, fráffilinn einn 

nb visu var; velþeffa hlýðni fanna, 
ſyndi hann breint, ljóft Bæbi" vg leynt, 
lifanda gudi einum, hans tignar ſon, 

trúr, forfjáll þjón, tryggur í ollum 
greinum. 

5. Koͤngur Gydinga klär og hreinn, 
í krapti gudlegum drottnar, fá Davids 
ól ſtal erfa einn, aldrei hang rifi 
Þrotnar: Israels róg, heidinna ljóð, 

' beitinn forfedrum leingi, ſpoddan titil, 
— 7 
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ſoömdi rétt vel, fál mín, þinn herra 
feingi. 
6. Svoddan sirbingu vildu hann, 
vendir Gydingar ſueida, heiptar of⸗ 
undin í þeim brann, af bvi Pilatum 
beita, ordtak það brátt, á annan hátt, 

úr færa ſettum máta; bann kvad vid 
nei, því þab vill ei, þeim Drottinn veit 

aſt Líta. 

77.. Dramblátum ſetur drottinn 

ffamt, med djorfüng ſina' vg hrekki, 
heim lidſt, ſoo ſem hann leyfir framt, 
leingra komaſt þeir efti; allt ſkal mitt 

trauſt, efunarlauſt, á bans maft jafn“ 
au ſtanda, hvad munu mér, þá mer“ 

irner, mega í nokkru granda? 

8. J brennſlags túngum var þetta 
ráð, því ab vor herrann mildi, vildi 
fín, elſta, áft vg náð, allri þjóð birt⸗ 

aft ſtyldiz hvert túngumál, með bug“ 

og fól, heidri þig, Seðú godi, ſeu 
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kvolin þín, og kroſsins keypti 

frei ſynda moͤdi. 

9. Gefðu, ab móðurmálið mitt, 

minn drottinn, þefs eg beini, frá allri. 

villu klärt og fvitt, kroſsins ord þitt 

ütbreidi, um landid bér, til heidurs 

þér, helzt mun bad bleſsun valda, 
medan þín náð, (ætur vort läd, lýbí 

ug byggdum halda. 

10. Handſkript var ein yfir hofdi 
Mér, þún mína ſälu grættis onnur 

tón, Sest, yfir þér, fem ángur vors 
bjarta bætti. Sesú, þú ert, útvale 
inn bert: undir köngsſtjörnun þínni, 

ärla og ſid, um alla tid, óhætt er 
ſcilu minni. 

36. Sálmur. 

Um fEiptin á Kriſti Elæðinn, 
Lagið: Hvar mundi vera hjartað mítt. 

S tridsmenn þá hafðu kroſsfeſt Kriſt, 
— 
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Elæðnað bans tófu ſnart, ſtiptu í ſtadi 

fjóra fyrft, fá ſkyldi bver finn part, 

á kyrtil prjonadan ljóft með lifi, lögðu 

þeir blutfall djarft; folſkuverk meðan 

fullgjarðift, folkid á horfdi margt. 

2. Ritníng fú eina uppfyllt er, áðut 

vat þat um ſkraͤd: ſkrüda mínum þeir 

fEiptu fér, ſtirlega bad er tjáb; hlutfall⸗ 

ið yfir fat mitt fer, fæ eg þefs einn“ 

inn gáð. Get mabur {líft fyrir fjón- 
ir þér, fjá drottins miflu näd. 

3. Mú máttu ſtilja nafinn var, 

neglbur brottínn á frojs, opinbert ſciu 
allir þar, útrunninn dreyra⸗foſs; 
fsvbban forſmän guds ſonur Þar, 
ſannlega fyrir oſs, her gefſt ollum 
ár hylmingar, himneſkt miffunar 

hnoſs. 
á. Kalla eg merki kladin hans, 

kriſtnina' í heimi þér, um fjórar ättir 
folbar rauns, floffur fá dreifdi fér; 
líffyrtill þefði lauſnarans, liknarord 
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bleſsad er: vilji því ſtipta ſtynſemd 
manns, ſtilning ſannleiksins þver. 

5. Ei lét vor drottinn audlegd hú, 
eptir i þefðum beim, kladin, fem 
bann bar þoldi á, en hvorki gull né 
ſeim; þó máttiei hans móbir fá, hid 
minnfta? af ollum þeim, illir menn hendi 

Yfir þau flá; albrei því bæmi gleymt. 
6. Gafna hóflega heimsins aud, 

hugſykin fturlar geð: þigg af drottni 
þitt Daglegt brand, buga lát þér þar 

med; holdid þá jordin bylur rau, 

hlotnaſt má ymsum féð; ſpo þíg ei 
ginni girndin ſnaud, gæt vel, hvad 

her er ſted. 
7. Stridsmanna heipt vg harbýbge, 

herrans kvol gat ei mýft: þó viti, 

nóg hann færður fé, ſinnid var illſku— 
rikt. Peir, fem fátæfan firra fé, fólffur 
verk brýgja ſlikt. Gud láti þig ei 

Slæp þann ſke, þú gjörir annad þvílíft! 
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8. Nakinn á kroſsi hekkſtu hér, 

herra minn, gud og mann, fullnad⸗ 

ar borgun feingin er, fyrir mig ſynd⸗ 
ugan; þá fórn Drottinn og ſcil mín 
fér, fú glebft, en blíbfaft þann, brüd⸗ 

kaups flæbnab til bjóftu mér, þann 

besta eg girnaft fann. 
9. Hentuglega féll hlutur fá, herra 

minn Sesú fær; þú létst mig aum 
an fínna og fá, fagnadar ord þít 
ffær: þeim Hæbafalbi þreifa? eg á, 
þegar mig hryggdin fær, ſtraumur 

eymdanna ſtodvaſt þá, ſtyrk nyan 

hjartad fær. 
10. Sér þó nú ſtipti heimurinn, 

hlæandi audi ſin, endaſt ſci glaumur 
eitthvert finn, þá æfir lifsins dvinz 
mér láttu hlotnaſt, herra minn, hlut⸗ 

fall næft kroſsi þín, foo býrbarfeg“ — 
urſti dreyri þinn, drjüpi á an mí 
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31. Sálmur. 
Annad orð Krifti á Erofsínum. 

Lagib: Vari nú gud oſs efti hjú. 

Uppreiſtum Etofsi bertans bjá, bans 

móðir ftanda náði, ſoerdid, fem fyrr 

red Simon fpá, fól og líf hennar þjáði, 
Sóbannes einnig Jesu ær, jafnt var 

Þar lika ſtaddur nær, gloggt fá ab ollu 
gáði. 

2. Binni móður bann fegja réð: 

Son þinn lít þú þar Evinnai 

við lætifveininn lika með, lausnarinn 

blítt nam inna: fjá þú ög móður 

Þína þar, þaðan í frá (fem ffylbugt, 
var), fá tóð bana til fínna. 

3. Sä fem hlydninnar fetti bob, 

finni bleſsun réb beita, þeim er fot“ 
eldrum ſtyrk vg ſtod, ſtunda med elſku' 

ab veitaz ſpoddan dyggdanna bæmib 

bér, drottinn vor fjálfur gaf af ſer, 
bornunum eptir ad breyta. 

4. Girnift þú, barn mitt, bleſsun 
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fá, bjorg lifs og gæfu fína, foreldr⸗ 
um ffaltu þínum þá, þófnun og blýbni 
ſyna; úngbóms þverlynbib optaft nær, 

oͤlukku' vg {lið ad launum fær; hrekk⸗ 
víða befnbir þína. 

5. Ekkjurnar fína einninn ér, 

ágætis huggun blíða; Jesuͤs allt þeirra 
ángur fér, umfjón þeim veitir friða, 
ef þær með hreinum hug vg ſid, halda 
fín drottins pínu vid, og bans hjálp“ 
ræbið bíða. 

6. María, drottins móðir fer, 

merkir guds kriſtni þanna, undir kroſs⸗ 

inum optaſt nær, ángur og ſorg má 
fanna. Til hennar lítur þó herrann 
hýrt, huggunar ordid fenbir býtt, vg 
forfjón frómra manna. 

7. Pad reymift opt í heimi bér, 

hlutfall Drottins äſtvina, hormünga 
fverbib ſärt þá fer, fælb lifsins gled⸗ 
ur hina, hverjir þó Kriftum bata 

| 
| 

| 
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meft, efir það laungum víbgeingift, 
lítt vill því ángrí lína. 

8. En þeir, fem Jesüm elfa? af 
rót, undir hans kroſsi ffanba, berr“ 
ang blóbfabmi horfa mót, hvern þeir 
líta í anda: trúar og vonar fjónin 
fett, fár þang vg benjar {fobar rétt, 

þad mýfir mein og vana. 
9. Seðúð einninn með áft og náb, 

aptur til þeirra lítur, gefur hugſpol— 

un, hjálp vg ráð, harmabond af þeint 
lítur; adgetin fodur augun klär, 

ol reiknar fínna barna tár, adſtod 

Fan aldrei þrýtur. 
10. Seg lit beint á þín, Jesuͤ 

Minn, jafnan þá hryggdin færir3 Í 
tínum kroſsi frojðinn þinn, froptuga 

lega mig narir; férþvert einafta ſärid 
Þitt, ſannlega græbir hjartad mitt, og 

nyan fognud færir. 
11. Þá eg audvarpa, oͤſta' vg bid, 
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augunum trúar minnar, lít eg hvert 

einaft ordid við, upp til kroſspinu 

þinnar; ftrar ſyna mér þín ſignud 
fár, ſyndugum manni opinn fár, 

brunnur bleſsunarinnar. 
12. Glebiftund holds þá gefur 

mér, guð minn að vilja fínum, upp 

á Þig, Jesü, horfi? eg hér, hjartans 
augunum mínum; audlegdar gedin 
lifamlig, láttu þó albrei villa mig, 

frá kroſsins fadmi þínum. 

13. Jönas fat unbir einum lund, 
eingra meina því feunbi, hädegis ſöl⸗ 
ar bíta ſtund, þann et til ſtada brenndi; 
Segi kroſs ſtugga ffjólið hér, ſthlir 
þó lángtum betur mér, fyrir gud 

hefndar hendi. 
14. vort eg ſef, vaki ſit edur 

ftá, í fælu og bættum nauda, kroſsi 
þínum eg held mig hjá, borfaub? á > 
blóð þitt rauda; lát míg einninn, þé 
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æfin þver, út af ſofna á fótum þér, 

ſvo Fvíbi? eg fígt vid dauda. 

38. Hilmur. 
Um brigzlin, et Jesus leið á Frosfinunt. 

Lagid: Jesüs, fem ab oſs freldabi. 

Þeir, ſem að Átifti kroſsi fenn, komu 

og fram bjá geingu, briftu með had⸗ 
ung hofuden, honum til brígslis feingu, 

beitorð fín befði bann balbið litt, 
bertans mufteri? að brjóta, á þremur 

degum annað nýtt, efna með bygg⸗ 

ing fljóta. 

2. Zveir lugu ſvoddan falsmenn 

fyrſt, fyrir Kaifas dömi, af bvi hafdi 
bad ütborizt, eptir fjolmennis romiz 
beſsir þó hafi heyrt vg ſed, Verrans 
Jarbteifnir fríbar, lýgin þeim Þetur 

gafft um geb: geingur ſvo enn til 
vidar. 

3. Oldungar landsins, folkid fleſt, 

og flokkur heidinn ftríðsmanna, bett= 
enn vorn Sesúm bæðdu meſt, með 

A 
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hofdingjum preſtanna, fagbu: ef ertu 

fon guðs Eær, fá þig með krapti ſtyd⸗ 
ur, Eom þá bér, fvo það fjáum væt, 
fjálfur af Erofsi niður. 

4. Zann, fá eð ðrum hefir bét, . 

bjálpað og leknad marga, megnar nú 
eEEÐ að ſonnu fér, fjálfum út neyð 

að bjarga. Svoddan hädyrdi, hróp 

vg bár, blaut þá Seðús ab líða, ftób 

það yfir um ſtundir þrjár, ſtutt var 
andláts ab bíða. 

9. Þá fram þjá Krifti kroſsi nú, 

falðanbi held eg gánga, fem eff? af 
hjartans áft og trú, elífa hans pínu 

ftránga, beilagleif fínum hrósa fri, 
vib holdsins fýsn ſig binda, ſidan 

falla orventing í, eba forherding 
ſynda. 

6. Ad þínum kroſsi, Kriſti fær, 
fem eg, fem einn framandi, gef þú 
mér leyfð, ab gánga nær, geb mitt 
ftyrfi binn andi, fvo eg hugleidi, 
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hvad til kom, bábúna, brigzlord og 
þínu, leidſtu, manngægfu mildin fróm, 

mótt anbláti þínu. 

7. Gál mín og líf þær þæmbir 
blaut, ſjcilfs guds mufteri? ab beita, 
í fffrninni því eg þín ab naut, þab 

nam guds andi veita; fíban hefir 

það fynbin morg, fárlega gjart ab 

brjóta, holds náttúran því elffar org, 
athæfi heimsins ljóta. 

8. A þremur dogum þar á mót, 
þut hét eg mörgu finni, með ydran, 
trú vg yfirbót, aptur þad bætaft fynni. 

VE, hoad veitir {líft ervitt þér, efnin 
og bug vill þverras brigzlid, fem til 
var buͤid mér, bar því Seðús, minn 

herra. 
9. J velgeingninni' eg hrösa hätt, 

hrauſtleika trúarinnar, í mótlætinu 
hün bilar brátt, breſt fín eg ftóran 
hennar: einginn fullkominn á mér. 
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féft, ávörtur dyggda fætur, bar því 
fyrir mig brigzlid veft, Þlefðabur Je— 
fús mætur. 

10. Hjälpa lægt eg meb heilnæmt 
rið, þínum, fent ílla breyta, fjálfð 

míns lýta þó físt fæ gáð, ſvoddau 
má Dlinbni heita; mér var þar ftærfta 
minfun ab, mátti hädyrdum kvida, 

burttök nú Jesüs bolid þad, brigzl— 
in því vildi' hann lida. 

11. Jesü, í binu andläte, yfir big 

brigzlin dundu, ab ſvo í fridi ond mín 
fé, á minni daudaſtunduz heidüng leidſt 
þú af ollum einn, alla frá hädüng 
leyftir, albrei tapaft þá noffur neinn, 

er nafn þitt upp á treyftir. 

12. Mær fem hrekkvisra hábúng 
- 19, Hjartað mitt ſärt vill ftánga, undir 
þínn kroſs eg feginn fg, fram þjá 
ſtal eigi gängaz þar ſtend eg fyrr, 

þó:fals og ſpe, Fyeifi mér heims — 
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blíða, upp ä þig, Seðú, eimi eg fé, 

alt vil eg með þér líða. 
13. Fyrſt þú varft bæbbur, herra, 

þá, harmakvol leidſtu fifa, ſoo heidri 
big nú hedan í frá, himnar og jord⸗ 

in likal Allir einglar og oll heims— 
mynd, undir þitt vald ſig hneigi, 
vg eg þar upp á, aum mannkind, 
amen af hjarta fegi. * 

39. Saͤlmur. 

Um tæningjans íðtan. 
Lagid: Einn berra eg begt ætti, 

Annar tænínginn tæðdi, fem tefsað 

Það fínn var, bettann vorn Jesum 

bæðdi, bann gaf þetta andfvar: ef 

Þar von er til nokkur, áð þú guðs 
ſonur fétt, bjálpa þét og fvo okkur, 

út Þefsum nauðum bert. 

2. Æn binn þarupp á gegndi: ekki 

bræðift þú guð. verjum ftraffs 

- beiptin begndi, huün var tétt forþén- 
uð; við meigum vel medtaka, vera 
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betaling þann, en þefsi er alls án 

faða; eptir það fagði bann: 

3. Zugsa þú til mín, berra, þá 

beldur þú víti þitt. Aſt drottins ei 

 nant þverra, anbjvar lét heyra fitt: 

fannlega eg þér fegi,. (jú er huggun“ 

in víð), þú fEalt á þefsum Begi, mér 
þjóna! í Paradís. 

4. Gjá bér fyrft ſtraffid ſynda, 
fála mín, bryggilegt, forherding hjart⸗ 
ang blinda, þó holdid fveljift frett. 
Gefðu mér, Jesü góbi, eg gegni vel 
birtíng þín, med trú og táraflóbi, vg 

tjái þér brotin min. 

5. Rarningjans idrun eina, athug⸗ 
um lika med: hann gjordi játning 
hreina, hatadi illverk ſted; því ſagdi' 
bann væri? ad vonum, verdlaunin 

ránglætis; ävitun veitti honum, fem 
vildi' ei gæta beſs. 

6. Hann trüdi', á himnariki, hefdi 
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vor Seðúg räd, þó ſyndugra fýnbift 

lifi: foo treyſti á hans neid; meb 

blygdun og brellbum huga, berrann 
fín minnaft bað: ljúflega lét þér duga, 
loford ef feingi þab. 

7. Hroͤp vg häreyſti gjordu, þeibn- 
ir og Jüdar þar, kringum kroſsinn 
á jordu, meb kals, brígalug hábúng: 

ar; ſparadi“ ei ſon guds neinn, þó 
J {Á 

fiálfan þad ſnerti hann, en ſyndugs 
manns ordi einu, án dvalar gegna 

vann. 

8. Satt mer fyrir fjórum ſtartar, 
fæll Segú, gægfan þín: þér gekk held⸗ 
ur til bjarta, bans neyd, en ſſälfs 
þíns pin; ſama hefir þú fínni, vid 

Íynbugar ſkepnur bér, því aldrei elffu 
- þinni, aptur, minn herra, fer 

9. Illvirkinn hafði unnid, óbába- 
verkin ftærft, getu glapanna runnid, 
greitt fram í daudann noſt; en Jesüs 

tr 
— 
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ekki vildi, á bad ueitt minnaſt nú, 

fvv var mikil haus mildiz mín fúl, 
bad hugleid þú. 

10. Einginn orvanta ſtyldi, þú 
idrazt hafi ſeint: ſom er guds ſonar 
mildi, jé annars hjartad hreint, því 
hvorki víð ſtadi né ſtundir, ſtilud er 
drottins näd; allt fram andlátið und⸗ 

ir, oſs bydſt hans hjälparräd. 
11. En þú ſtalt efti treyſta, oͤ— 

vijóri daudaſtund, né guds meb glæp 
unt freifta, gjörandi þér í lund, näd— 
arininn fé naſta, nógur hondum 

fyrers {líft er hettuſemd hæftas henni 
gub forbi mér! 

12. Guo margt eg ſyndgad brefi, 

ſorgin míg ſturlar nú, idrun guds 
náð mér gefi, glöandi von og trú. 

Herra Jesú bjartfæri, hugga þí til 

min, þá, bapur er daudinn nærri, 

vg brag míg kvolum frá. — 
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40. úlmur. 

Þriðja orð Kriſti á Erofstnann. 

Lagid: Skaparinn fjarna, herra hreinn. 

App á tæníngjans orð og bón, anns⸗ 

aði guðs binn Færi fon: þú fEalt, 
fannlega fegi eg þér, fæluæift 
hafa í Dag með mér. 

2. Sjädu meb gætni, jál mín fær, 

ſonn íbran hverju kraptad þær; upp 
á þab bæmib er hér rétt, ollum til 
lærbóms jyrir þett. 

3. Reidi brottins þá uppegn er, 
yfir ránglæti mannsins hér, íbranin 
bliðfar aptur gud, ei verdur ſyndin 

tilreifnub. á 

4, Po komi hoſtug Hefndin bráð, 
hrein idran jafnan finnur náb: mitt 

í ſtandandi ſtraffi því, ſtilliſt guds Teit 
upp á ný. 

5. Gamvigfu orma fárin veſt, ſonn 
idran jafnan græbir bezt, hugſvalar 
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ſäl og huggar ged, heilaga eingla 
gledur med. 

6. Bæn af idrandi Þjarta hýr, 
hún er fyrir gudi metin býr; berr 
ann Jesüs á þberri tíð, henni gaf 
jafnan anbjvar blíb. 

7. Eem Möiſes með fínum faf, 

fætt vatn bró fordum ſteini af, eins 
fær idrandi andvarp heitt, út af guds 
bjarta míiffun leidt. á 

8. Jätning mín er fú, Jesuͤ minn, 
jeg er, fem beſsi ræninginn, já, eingu 
betri fyrir augfýn þín, ef þú vilt 
reifna brotin mín. 

9. Rem eg nú þínum kroſsi ab, 
fannaft þú, Seðú minn, vid það, ſynd⸗ 
anna þúngi þjafar mér, fg eg 

nú ab meftu er. 

10. Alnakinn big á einu tré, át 

þínar benbur breibanbe, ſärin og blöd⸗ 

id fígnab þitt, fér nú og ſtodar bjart 
að mitt. 
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11. Þar við huggar mín jála ſig, 

ſpoddan allt leibftu fyrir mig: þíns 

bjarta-breyra heilog lind, hreinsar mig 
vel af allri ſynd. 

12. Kroſsins burtnuminn kvolum 
frá, koͤngur rikir þú himnum á: þerra, 
þegar mig brellir pín, hugsadu' í þinni 
býrð til min. 

13. Gegbu hvern morgun ſoo víb 
mig, fæti Seðú, Þejs beib? eg þíg: í 
bag þitt hold í heimi er, bjartab ſtal 
vera þó hjá mér. 

14. 3 bag (hvern morgun eg ſvo 
bio), albrei lát mig Þig ſtiljaſt vib; 

hugur, fínni og hjartad mitt, hugsi 
og ſtundi' á rikid þitt. 

15. Eins þá femur mín andläts— 
tíð, ordin lát mig þan heyra blib: í 

bag. (ſegdu) ffal fálin þín, fannlega 

fyma? í býrð til mín. 
16. Herra minn, þú varſt bulinn 
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gud, þá hadni leidſt og kroſsins naud, 
þó hafdir þú með heſtri ded, á himna⸗ 

riki vald og räd. 
17. Daudanum mót mér djorfüng 

uy, Daglega ser af ordi þvi: i Dag, 
þá líður ei lángt um það, leidd beib: 

ur ond í fælu ſtad. 

18. O Jesu, ſeu ordin þín, andläts 

ſidaſta huggun mín. Gál minni verdi 

fælan við, med fjálfum þér í Paradis. 

41. Sálmur. 
Það fjórða ord Kriſti á Erofsinum. 
Lagid: Af bjúpri hryggd áfalla eg Þig. 

„Am Land gjorvallt varð yfrid myrtt, 
allt nær frá fjattu ftundu; fólin því 

ljóma finn fekk byrgt, fenn til hinnar 

tíundu: Guð minn (Hesús fvo bróp= 
ar bátt), þvar fyrir gleymdir þú 

mér brátt? Svoddan, mín fál, vel 
mundu. 

2. Einginn ſtal hugsa', ab herrann É 
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þá, hafi með. efa" og bræbi, hröpad 
þanninn vg horfið frá. heilagri bolin— 
madi. Syndanna frapt vg kvalanna 

ſterd, kynnir bann víð, ſoo verði í 

hrærb, bjórtun frá hrekkja ævi. 
3. Solin blygdaſt ab ſkina fínn, 

þá ſkapara fínn fá lidaz hün hafdi? ei 

ſtuld Gþab vitum vær), beſs voha- 

meinsins ſtrida. Ð, hvad ffylbi þá, 
ſtammaſt fín, ffepnan fem drottni 
jóf þá pín, me hryggd og hjart 
ang fvíða. : 

á. Avi, hvad má eg aumur þræll, 
dngráður. niður brjúpa, þá eg heyri, 

minn herra fæll, fú harma bylgjan 
djüpa, gekk yfir þín, þá galgtu míns 

gjarnan vil eg ab fótum þín, feginn að 
fram flatur Frjúpa. 

Á 5. J yztu myrkrum um eylífð er, 

óp ug gniſtran tannanna, hefndar⸗ 
í, ſtraff það var maklegt mér, fyrir marg⸗ 
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fjoldann glapanna; frá því, Jesu, 
þú frelftir mig, frekt geingu myrkrin 
yfir þín, ſvo ffylb eg þá kvol ei 

fanna. 
6. 3 ſvortu myrfri þab ſama fínn, 

ſorgar⸗rauſt leztu hljóma, þá þrópabir 

þú míg, berra, inn, í þimneffan dyrdar⸗ 
ljóma; í því ljóði um eilíf ár, úte 
hrópa {fal mín rauftín Elár, lof þinna 

legnbarbóma. 

7. Synda, ſorga vg mótgángð med, 

myrkrin ſvo optmig þína, ab gloggt fær 
= eff fálin ſed, ſelu⸗geiſſana þína; Jesü, 

réttlætis jólin fæt, fyrgjanbi eg það 

fyrir þér græt, harma⸗rauſt heyr þú 

mina. 

8. Gud minn, ſegi eg gjarnan hér, 
geiſt þó mig ſorgin madi, Jesü, eg 

læri nú þab af þér, bad ſkulu mín 

úrræbi: gjorvoll þá heimsins glebit 
bvín, gub minn, eg brópa vil til þín 
guð minn allt bol mitt græði. 
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9. Yfirgefinn kvad ſon guds ſig, 
þá færbi bann kvolin megna; yfirgef⸗ 

ur því albrei mig, eilífur gud hans 

vegna; fyrir þáberrans hryggdar⸗ rauſt, 
bæftur brottinn mun efalauſt, grát 

beiðni minni gegna. 
10. Þá fólar-birtuumi' eg jvíptur 

er, fjón og heyrn tefur ab dvina, rauſt 
ug málfæri minkar mér, myrkur daud⸗ 
ang fig fýna, í minni þér, drottinn 
fæli, þá fé, ſonar þínð hróp á kroſs⸗ 
ing tré, leið fál til lifsins mína! 

42. Saͤlmur. 
Fimmta orð Rrtiftí á Erofsinum. 

Lagid: Eins og fitt barn, fabir áftargjarn. 

ð ſaͤrri neyð, fem Sesús leið, ſagdi 

bann glöggt: mig þyrftir. Svo 
titníng brein, í bverti gtein, upp= 

fylltift ein. Um þab mig ræba lyftir. 
2. Strax bljóp einn að, þá heyrdi 

Það, hitta njardarvott Funni, lét á reyr⸗ 
;. —— g 
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prik, drap í edik, med ilt tilvik, og 

bar Sesú að munni. 

3. Forundraſt má, mín jál, þar á, 
madurinn hver þejs gætir, ab hann 

fem ráð, hefir með búð, á himni og 

líð, barmúng þvílifri mætir. 
4. Hann fá fem vín, af valbi fín, 

úr vatni fætt tilveibbi, með ſorgar⸗ 

ſtikt, fekk fúrt ebif, fyrir foala drykk, 
þá fárt- bann þorftínn neybbi. 

5. Því mundi? ei Þér, til hlífar 

fér, berrann edikid lifa, fem vin ágætt, 
gjöra vel fætt, fyrſt gat þab bætt, hans 

gubbúms maktin rifa? 
6. Komin var tíb, fraptaverf frið, 

Kriſtur ei gjora ffylbi; hin ſtundin 

þá, fyrir hendi lá, hryggd, kvol og 
Frá, herrann vor líba vildi. 

7. Kraptaverk hrein, kenndu þá grein, 

að Kriſtur guds ſonur veri, er kvolin 
hans, ſyndi til fanns, ab ſyndugs 
manns, ſektir og gjold bann bæri. 
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8. Guds einka ſon, gjordiſt vor 
þjón, þá græddi bann mein vg kvidaz 
ufjurlamb best, bann ordinn féft, fyrir 
utan breſt, í því þann kvol nam líba. 

9. Af fríði því, fem ftóð hann 
i, ſtyrkleiki manns náttúru, þreytaft 

mjog vann, því þyrfti hann, pädi 

vokvann, þó ap ediki fúrn. 

10. J annan ſtad, merf, maður, 
Það, og minnft þejð hverju fínni: 

ab herrann Kriſt, hefir meſt hyrfi, 

of äſt og lyft, eptir ſäluhjälp þínni, 
11. Ð madur, nú, beink þar um 

þú, þinn hugur blygbaft ffylbis gud 

Þyrfti hér, ab hjálpa þér, en hjartab 
Þitt er, óþyrft eptir haus milbi. 

12. Qeyr þú, þál mín, talar til 

Þín, trygga Þrábguminn góbi: þyrftur 
eg er, í hryggdum bér, jvv bjálpi? eg 
þér, ár hættur kvalanna flóbi. 

13, Ber honum ſizt, fia bíð eg 
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viſt, beiſtan drykk hraſnis andaz ord⸗ 
in hans hrein, á alla grein, fyrir utan 

mein, óbrjáluð láttu ſtanda. 

„14. Upp á orð þín, fvarar ſäl 
mín, ſorgin þó mälid heptir: þyrft er 
eg nú, og þab veigt þú, bÿdi Jesü, þinni 

miffunfemb eptir. 
15. Eff er hjá mér, pad þyrftum 

þér, þori? eg nú fram ab bjóba, nema 
fá tár, trú veik, þó klär, fem til þín 

ftár, taf þab og virb til góba. 

16. Rof býrb fé þér, lausn féffjtu - 

mér, og lést þig ſvo miflu koſta; 

Þjartab á ný huggaft af því, ab eg 
er frí, frá eilífum kvala⸗porſta. 

43. Saͤlmur. 
Sjatta orð Kriſti á Frofsinum. 

Meb himna lag. 

Eptir að þetta allt var ſked, edikid 

Sesús. ſmakka réð, þrótt vg lifs krapta 

3 
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þverra fann, það er fullEomnað, 
ſagdi benn. 

2. Ord bins herra med áft og 
trú, athuga ffylbir, fál mín, þú; ef 

þeirra grundvoll ſannan ſer, fæta 

huggun þau gefa þér. 

3. Fyrſt ſkaltu vita, ab gud úte 

gaf, greinilegt logmeil himnum af; 

bann vill, ab ſtuli heimi í, þver mad⸗ 
ur lifa eptir því. 

4, Algjort réttlæti Tjóft og fn 
lífama, fál og gedid hreint, fynbas 
laus orb og atvif mei, af oſs log“ 

málið heimta réb. é 
5. Hugurinn vor sg bjartab jé, í 

hreinni elſtu rétt brennanbe, fyrir 

utan bræfni, bræbi? og bann, bæði vid 
gud og náúngann. 
6. Hver þetta gæti haldid rétt, 

honum var lífið fyrirſett, en ef í einu út 
- af Þrá, eilíf fordeming vín því lá. 
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7. Einginn madur frá Adam fyrſt, 

eptir þann bag bann ſyndgadiſt, full— 
nægju gat því gjört til ſanns; geing⸗ 

ur það lángt yfir ebli manns. 
8. Obarileg var allra felt, eptir 

því brottínn gelt ſoo frelt, annabe 
hvort ſtyldi uppfyllt þab, eba mann 

kynid fortapab. 
9. Seðúð eymb vora alla fá, of⸗ 

an kom til vor jörðu á, þæbum þímna 

upprunninn af, undir logmälid ſig 
hann gaf. 

10. Viljuglega i vorn ſtad gekk, 
var fú framkvemdin gudi bekk: fod⸗ 
urnum hlydni fyrir oſs galt, full⸗ 

komnadi ſvo logmäl allt. 
11. En ſoo ab ſynda ſektin ſted, 

fannlega yrdi forlikt med, og bolvan 

logmäls burtu mäd, beiffa kvol leid 

vg daudaus häd. 
12. Þá haun nú hafdi allt upp⸗ 
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fyllt, fem oͤſs var fjálfum ab gjarn 
ífylt, sg bæta oll vor brotin frí, 
berlega silbi? þann lýða því. 

13. Peſs vegna herrann hrópa 
nam, Hart nær á kroſsi ſtigiun fram, 
ab oſs í voru andläte, all hans verd⸗ 

ſtuldan huggun fé. 
14. Svoddan abgæt þú, fála mín, 

fonur guds hrópar nú til þín, hvad 
þér til freldið þéna fann: þab er 
fullkomnad, fegir þann. 

15. Fullkomnad logmäl fyrir þíg 
er, fullkomnad gjald til laufnar þér, 
fullkomnad allt þab fyrir er ſpäd, 

fullEomna {falt þú eignaft náb. 
16. Herra Sesú, eg þaffa þér, 

bvilika huggun gafſtu mér, ófullfum- 
leifa allar minn, umbætti gubbómö 
kraptur þinn. 

17. Gjálpa þú mér, st bjartab 
2 mitt, hugsi jafnan um damid þitt, 
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og haldiſt her í heimi nú, vid hreina 
ſamvizku' og rétta trú. 
18. Upp á þefði þín ordin trauſt, 
oͤhraddur beg eg Fvíbalauft, því fú 

frelsið fullfymnun þín, forlikad Vefir 

brotin mín. 

dá. álmur. 
Sjounda orðið Kriſti á Etofsinum. 

Lagið: Herra gud í bímnariti. 

Hroͤpadi Jesüs haͤtt i ſtad, holds 

megn og kraptur dvinar; eg fel 

minn anda, frelsarinn kvad, faðir, 

í bendur þínar! 

2. Þú, kriſtinn madur, þeinf upp 
aͤ, þíns herra beiffan banda, ab ord⸗ 
um bang og einninn gá, eru þar 
lakning nanba. 

3. Jesüs haldinn í haſtri fool, 
blabinn med eymdir allar, dapurt þá 
adgekk daudans bol, brettinu fínn sg. 

ur fallar. 
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4. Herrann vill kenna þar með 
þér, þín ef mannraunir freifta, göd— 
lyndur fabir gub þínn er, gjarir þú 
honum ab treyfta. 

ð. Fyrir Jesüum þú fullvel mátt, 

feður binn drottinn falla, en. þó þíg 

frofðinn: þvíngi „þrátt, pad mýfir 
bormúng alla. 

6. Einð og faðirinn aumkar ſig, 
Yfir fítt barnið ſjüka, ſoo vill gub 

einninn annaft þín, og ab þér í miffe 
un hjükra. 

7. Einninn ſyna þér ord hang 
klär, óbaubleif ſälarinnar, þó kropp⸗ 
urinn verdi kaldur nár, kreinkiſt ei 
lifid hennar. 

8. Hvar hún finnur fínn hvildar⸗ 

ſtad, herrann ſynir ber lika: hond 
guds þíns fodur beitir þad; hugsa 
um radu ſlika. 

9. Viljir þú eptir endad líf, eigi 
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þín fál þar heima, undir hond drott⸗ 
ins hér þú blif, bans bodord ſtaltu 

geyma. 

10. Laͤttu guds hond þig leida þér 
lifsreglu halt þá beſtu: bleſsad ord 
bang, fem bodaſt þér, í brjófti vg 
bjarta feftu. 

11. Hrind þú ei frá þér herrans 

band, hün þó þig typta vildi, legg 
belbur bæði líf og ond, ljúflega? á 
bryttinð milbi. 

12. Her þegar. — bjálpit 

hvín, holdid þó fveini og jýti, upp á 

bond drottins augun þín, atid Í 
trúnni líti. 

13. Ad morgni og kvoldi minnſt 
beſs vel, máls upptekt láttu bina: 
af bjarta eg þér á hendur fel, herra 

guð, fólu mína. 

14. Svo máttu vera vijð upp á, 

vilji þér baubinn granda, ſäla þin 
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mætir miſkun þá, milli guds fb: 
ur banda. 

15. Hún finnur ekkert hryggdar ſtrid, 

hormuͤng né madu neina, í fridi ſkod⸗ 
ar atid blíð, äſjönu drottins hreina. 

16. Eptirtekt mér þad einninn júf, 
er eg beſs gæta unni: anbláts bæn 

fína fjálfur tóf, fon gubs af Davids 
munni. 

17. Bæn pina aldrei byggdu faſt, 
á Drjóftvit nättürn þinnar, í guds 
ordi {tal hün grundvallaſt, þab gefur 

ſtyrk trúarinnar. 
18. Ver vitum ei, bverð bíbja 

ber, blínbleifiun holde því veldur; 
guds ord fýnir þann fannleif þér, 

ſell er fá þar víb þelbur. 

19, Bertu, gud fabir, faðir minn, 
Í frelðarans Jesuͤ nafni; hond þín 
leidi mig út og inn, ſvo allri — 

eg hafni. 
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20. Hondin þín, drottinn, hlifi 
mér, þá heims eg adſtod miſsi, en 
nær þem þú mig hirtir þér, hond 
þína? eg glabur fyfsi. 
21. Daudans ſtrid af þín heilog 
hund, hjálpi mér vel ab breya; meb- 
taf þá, fabir, mína ond, mun eg ſvo 

glabur beya, ; 

22. Minn Jeſsü, anbláts ordid 
þitt, í minu hjarta? eg geymi; fé þab 
og lifa fíbaft mitt, þá fofna eg burt 

úr heimi. 

45. Sálmur. 

Um Sesú auða. 

Lagid: Fadir vor, fem á himnum ert. 

Þá frelðarinn í fóður hond, fól nü 

blefsabur fína ond, niður fitt bafuð 
hneigdi fyrſt, herrann, í því bent 

fálabift. Drottinn vor þanninn dö á 
tré, bájemb kunni ei meir ab ff 
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2. Sänkti Päll ſegir i ſannri raun, 
ſyndarinnar fé. daudinn laun; bana⸗ 

ſpjöt bans ern brotin ljót, bodord⸗ 
um drottins gjord á mót. Sä ſtal 
deya, ſem ſyndgar bér, ſpvoddan úrs 

ſturdur réttur er. 

3. En þab hér beina átti ſizt, af 
því Keðús er ſaklaus vilt: af í helga 

um anba meb þreinum ſid, þann bar 
aetínn í megar kvid, guds ſedur 
veru fegurſt mynd, frjáls a og 
dö af allri ſynd. 

á. Hvorki refsing né — bad, 

hafdi nú Jesüs forſtuldad; hvad kom 

þá til, ab herraun leid, harda þínu 
og beiffan beyb? Eda hvar fyrir 

birtift bann, hegningar til fem albrei 
bann? 

5. Guds andi þar á gjorir ſtil, 

„Greinir þvílifa orjaf til: vegna mið“ 
gjörða vorra hér, viſsulega haun 
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færður er, því drottinn lagdi ſvo fyrir 
fann, fynbirnar vorar upp á bann. 

6. Gjá hér, mín þál, fyrir fynbir 
þín, ſonur guds líður kvol vg þíns 
hann: bó fyrir big, fem daudans bab, 

bárlega hafdir forffulbab; bann lét 
fitt líf, ſoo lifbir þú, lífs eilífð von 

þvi áttu nú. 

7. A míg var fallin þýngfta þraut, 
því ab eg drottins logmäl braut: 
ſamvizku færbi ſynda gräd, ſvo fekk 

daudinn ſterk yfirráð, til forbæming“ 
ar mér fjoturin bans, faftlega heldu 

viſt til ſanns. 
8. Logmäl ſafnadi ſektum mér, 

ſektinni daudinn eptir fer, daudinn til 
domsins dregur ſnar, doͤmurinn ſtraff⸗ 
íb úrffurbar, ſtraffid um eilifd aldrei 

dvin, eilif því var hin þýngfta pin. 

9. Logmälid þér ſig forgreip fyrſt, 
fellbi þab doͤm yfir herrann Kriſt? 
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þab band, að fá bolvadur fé, fem 
bana líður á einu tré; bjarflega eptir 
því daudinn geff, drottinn frá líft 
ſtilid fekk. 

10. Sekt þá, fem logmäl ſetti mér, 
fjálfur borgadi Jesüs bérs það miſsti 
fína matt í því, mig verdur nú ab 
láta frí: baubang broddur var brot⸗ 
inn þá, burt hand fángelsi (app eg 
frá. 

11. Eilífur daudi deyddur er, banbt 

Jesü þab vinnur hér; býrt metur 
Drottinn dauda minn: daudi, hvar er 
nú Þrobbur þinn? Daudinn til lifs 
hú ftutt er ftig, ftórlega baubinn bat⸗ 

ar míg. 

12. Daudinn því vrfar einn til 

ſanns, útfloffna hlýtur lífi manns. 
holdid leggſt í fínn þvilbar-ftab, hans 
makt nær effi leingra? en þab: ſälin af 

ollu fári frí, flutt verdur himna fælu í. 
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13. J þínum banda, á Jesü, er 
min lifgjof og huggun trú, bájembar 
fraptur banda þíns, bretfift nú inn 
til bjarta míns, upp á þab fynd og 

illſtan þver, út af begi í brjófti mér. 
14. Þú hneigdir binu hofdi ljótt, 

berra, þegar á kroſsi doͤſt: meb því 

bentir þú mér þab finn, að minnaft 
jafnan á bauba þinn; eins þá eg be, 
ſtulu augun mín, upp líta, Drottinn 
fæll, til þín. 

15. Fyrir þann deyd, fem þolbír 
þú, þig. bid eg, Heðú, um þab nú, 
ab gefi mér þín gægfan blid, góba 

kriſtins manns bauba tíð. Hold mitt . 

lát hvilaſt hægt. meb frið, hond, bin 

fálunni taki vid! 

le á 
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46. Saͤlmur. 

Um teiknin, fem urðu við Kriſti dauda. 
Lagid: Þá linnir þér min likams vift. 

Þegar Kriſtur á kroſsins tté, Eann= 

adi daudann ſtrida, teikn og ſtoͤrmerki 

meftu fEe, mælir ſvo ritning frida: muſt⸗ 

eris tjaldið Mjög umvent, í miðju 

varð að tifna í tvennt, briftift jord 

harla víða. 

2. Sundur klofnudu bjorgin blá, 

byrgd Leiðin opnaſt fórn, likamir 

daudra lifna Þá, lit her þar undurin 

ftóru, eptir lauſnarans upprisu, inn í 

borgina vitjuðu, af fumum þar fénir 
vóru. 

3. Hvoad hér hiſtorian hermir rétt, 
(bygg ab því, fál mín mæta), þér 

til lerdöms er þab framſett, þefs áttu 
vel ab gæta: jordin {falf, þegar Se: 

fúð bú; jafnvel þeir hordu Elettar br 
ſyndu mebaumfun fæta, 

4. Steini hardara' er hjartad það, 

ſem heyrir um Jesü pínu, gefur ſig 
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þar þú effi að, ann meir gjälifi fínni 
fann nokkud ſvoddan falt hugſtot, 
Kriſti dauda ad girnaſt not? Gud 
ffjórni gedi mínu! 

5. Pad má undra, hin puͤnga 
jord, preydi ei kyrru' ad halda, blä— 
grytis einninn bjorgin hord, breſti 
lidu margfaldaz holdid þó et, né hjart⸗ 
ad manns, hryggiſt síð pinu ſtapar⸗ 
ang, fem haus þó hlaut ab gjalba. 

6. Fortjaldid fýnir fannleif þann, 
fundur þá rifna nädi, aftafaft ſtyldi 
oll fyrir fann, eptir guds fettu rábi, 

Gydingakynsins fóngleg ftjórn, Fenni- 
valdid vg logmäls fórn, fem ritning 

— fjálf um fþábi. 
77.. Hindran red ollum atid ftór, 

inn í guds riki banna, því veldur 
ſynda⸗ſektin vor vg faurugleifinn veri“ 

anna; em fyrir Seðú býrftan deyd, 
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drottinn tilbjó vſs opna leid, hedan 
upp til himnanna. 

8. Her í kriſtninnar helgidom, hof⸗ 
um vér frelsi“ ab gaͤnga: þar bodaſt 
náb og bleſsan fróm, burt er þá ſorg⸗ 
in ffrángas fálín vor hefir búna braut, 
beint í Abrahams glebiftaut, eptir 
heims hormuͤng lánga. 

9. Frelsarans dauda einninn ad, 
ondud likin her njóta; gudlegur krapt⸗ 
ur gjordi þab, grafirnar opnaſt hljóta; 

því drottins Jesú daudi á kroſs, daud⸗ 
ann ſigradi fyrir oſs, afl hans og brodd 
nam brjóta. 

10. Merf, ab úr jordu mátti ei nein, 
mabur frá dauda ſtanda, fyrr en tébi 
vor herra hreinn, hold fítt aptur lif— 
anda; fyrftur allra því uppreið þann, 
af eigin krapti, og þar meb fann, eudur⸗ 

lauſn oſs til handa. 

11. Zofdinginn Erofsi herrans hjá, 
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her med allt folkid lika, jafnſnart ſem 

þetta jardteikn fjá, játning þeir gjordu 
ſlika: fannlega befir ſaklaus bann, og 

fot guðs verið Þefsi mann, brjóft flá 
og brátt beim vikja. 

12. Foͤlkid, ſem harda kroſsins kvol 
Kriſti fyrr oͤſta nädi, fann nú bíð 
þóngfta? í brjófti bol, beiſtleg fame 

vizkan þjábi. Of baftarlegan ürſturd 

flÿ, ef þú vilt vera? af lógini, frí; 
bætt er rasanda rábi. 

13. Daudi þinn, Jesü brottinn, 
þá, býrblegan frapt útfenbi, heidnum 
manni fo hér víb brá, bann þig guds 
fon medkenndi. Ég bid gægfunnar gedid 
þitt, gef þú viblifni hjartab mitt, ab 

ſvo frá illu venbi! 

47. Sálmur. 
Um Kriſti Eunníngja. 

Lagid: O Jesü, elſtu hreinn. 

Kunningjar Kriſti þá, kroſsinum 
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lángt í frá, ftóðu með þúngri Þrá, 

þefsa tilburði fjá. 

2. Vat þar og viðftaðt með, að vísu 

margt EvennfólBeð, fár Jesú feingu 

féð, forgandi báru geð. 

3. Af Þefóu, mín fál, þú jér, þann: 
lega hversu er, valt allt í heimi hér; 
baf {lift í minni þér. 

Á. Doinar og bregft í hlé, ci dauda⸗ 

ſtundunne, vinffapur, frændur, jé, fall- 
valt bygg eg þad jé. 

5. Þó vildu vínirner, veita hjálp 
nokkra þér, vörn þeirra ónýt er, eing⸗ 
inn baubanum ver. 

6. Lifinu hjükrar hond, þá herb: 
it. fóttar grond, hjálpa þó eingin ond, 
upphugsud rábin vond. 

7. Binffap í ſynda ſid, fála mín, 
beſs eg bíb, haltu eí verold vib, viljir 
þú fofna? í frib. 

8. Hreinan vinffap halt þú, vid herr⸗ 
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amt þínn Jesum nú, í helgri hjart— 

ans trú, frá heimsins elſtu þér frú. 
9. Hann einn ná hjálpa þér, þá 

hjäſtod mannleg þver, beim þig á 

hendum þér, í himna fælu ber. 
10. Pad hér í fannleit féft, er 

ſonur guds anbabeft forgin þá ſardi 
meft, fem hann elffubu begt. 

11. Qrifts born eru kroſs-born, 
vid ritum blýbnið-gjarn, hann ſynir 

„ þeim hjálp og vorn, þó hord fé ſütar 
fvorn. 

12. Þú ffylbir þar ab gá, þó þeir 

ſteedu längt frá, allir ſamhuga fjá, 

for guds kroſs feftan á. 

13. Komid þvo, fonur og menn, 
ab kroſsinum Jesu fenn, þó naudin 
þreyngi þrenn, þar fæjt nóg læfningen. 
14. Kom þú, þál friftin, þér, ſem 
kroſs vg mannraunir ber: ſettu fyrir 
fjónir þér, ſon guds, þem pindur er. 
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15. Upp á bans heilog fár, horfi 
þín trúin Hár, þab mykir trega? og 
tár, temprar allt forgar-fár. 

16. Gértu, ſyndugur mann, fætur 
um byggju rann, horf þú beint upp 
á bann, ſem hjálp þér á frojsi fann. 

17. Over þem eir⸗orminn leit, af. 

Israels manna feit, eitrið ei á þann 
beit, all ftilltift plágan heit. 

18. Guo ftór fynb eingin er, ab 
megi granda þér, ef þú á Seðúm ſer, 
ibranbi? í trúnni þér, 

19. Gé eg Þig, ſell Seðú, þvo ſem 

áleingbar nú; von mína? og veifa trú, 
við bid eg hreſsir þú. 

20. Þá eg þé fárin mín, þærir mig 
bjartans pin; ſärin þá fé eg þín, forg 
oll og fvíbi bvin. 

21. Lät mig, á Seðú Fær, aldrei 
ſvo vera þér fjær, ab fjár eg ei fár 
þín (fær, þá forg og eymd: mig flær, 
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22. Beit mér, eg verdi' vg þé, vín 
binn vg funninge, þó hverfi heilsa' 

og fé, hjálp mun þá nóg í té. 
23. Eg fel í ſerhvert fínn, fál ug 

likama minn, í valb og sinffap þinn, 
vernd og ffjól þar eg finn. 

48. Sálmur. 
Um Rriftí fíðu=fár. 

Lagid: Tünga min af bjarta hljóbi. 

Ad Fvgldi Súðar frá eg fæti, til fund= 
át fenn við Pílatum, og þefs beiððu', 

- ab ekki væri, anduð líf á Erofsinum, 

því bátíðin var bala nærri; hér ſvo 

ritning greinir um. 
2. Stridsmonnum bann baud að 

- brjóta, beinin þeirra', og fvo var gert; 
 beljar<ftund þeir brepptu fljóta, binir 
tveir, fem greini! eg bert, en Jesúm 

létu fíns lífláts njóta, limina bans ei 

feingu fnert. 
„8. Stridsmann einn með beiptar 

bóti, hardlyndur gekk Erofsi að, lauſn⸗ 
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atans fíðu lagði fpjóti, lagið nam í 

bjarta ſtad; blóð:og vatn þat frá eg 
út fljóti, fyrr vár áður fpáð um það. 

Á. Umhugad er einum Drottni, allra 
fínna barna líf, í jordu hér þótt hold⸗ 
id rotni, huggun trauſt mig gledur ſlik, 
hann vill ei týnift bein né brotni, 
blefsub fé fú elffan vit! 

5. Gud brottimt með gazku rábi, 
gjordi Adams ſidu af, fríða kvinnu 

fyrſt á lädi, faſt hann þó á medan 
ſvaf; vaknadur beſs ab visu gädi, og 
veglegt henni nafnid gaf. 

6. Sofnadur á finni ſidu, ſärid 

drottinn Jesüs bar, ſpvo af vatni' 

vg blób hans blíðu, byggdiſt heilog 

kriſtnin þar, náði hún ebla nafni fr gn 
nær til þímna ftígin var. 

7. Skoda þú, hvernig ſtirnin þreina, - sá 
ffiljafP nú med réttu á: ab síðu jafn⸗ 

an vatnið eina, vor likamleg augun 
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ſjä, en trüar ſjönin, ſvo má greing, 
ſonar guds blöd þar lítur hjä. 

8. 2€, þyað má eg ſalan ſanna, 
fánfti Tómas poſtula þinn, þá ſidu 

nátt? hann fár þitt kanna, fína hond 
þar lagdi inn! Þú munt ei mér 
þjóðum banna, þab ab {foba, Seðú 

minn. 

9. Mar Seðú æbar flóði, opnad⸗ 
ar í fyglinne, breyra læfir bundu" og 
flóði, um drottins líf á frvjðinð tré: 
nægð af lauſnar gjalli goͤdu, guds 
fen fyrir mig lét í té. 
10. En ſvo eg ffylbi fjá vg játa, 

ſanna elffu drottins míns, vilbi þann 

effi læftar láta, lífð æbarnar bjarta - 
lína: því er, fál mín, mifil úr máta, 
miſkunſemi lauſnara þíns. 

11. Opnar byr á arfar ſidu, inn 

um geingur ſtepnurnar, ſem fjálfur 
brotinn baud med blidn, bjargaſt 
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ſkyldu inni þar, fyrir vatnsins flödi 
ſtridu, frelsi“ vg líf þeim gefid var. 

12. Lifsins byr á ſidu fínni, fetur 
Jesus opnar bér, ſoo ängrud fála 
adſtod fínni, oll þá mannleg hjálpin 
þver, þver, fem hefir þar athvarf inni, 
frá eilífum dauda leyftur er. 

13. Mói um fínn arfareglugga, 
upp til himins litið féff, haldinn 
dimmum hryggdar⸗ſkugga, þátt þá 

vatnsins flóbib getf, þvo hann mætti 

um ſidir hugga, fólareljóma birtan. 

Þekkir 

14. Gegnum Seðú belgaft hjarta 

í himininn upp eg líta má, qubs míns 
áftar birtu bjarta, bæbi fæ eg ab reyna? 

og fjá, hryggdar⸗myrkrid ſorgar fvarta, 
ſälu minni hverfur þá. 
15. Guds var  máttug mildin 

prüda, Moiſes þá feininn fó: út 
til allva Israels búba, ágætt falar 

g: 
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vatnið bró, hreſſti byrſta, þjába' va 
lúba, þeim {so nýa frapta bjó. 

16. Þá fjálfur gub á ſonarins 

bjarta, fínum teibi-fprota fær, um 
heimsins áttar alla parta, útrann 
feala-linbin ffær; fálin sið þann 

brunninn bjarta, blefðun og nýa 

frapta fær. 
17. Bib þennan brunninn þyrftur 

dvel eg, þar mun eg nýa frapta fá; 
í þefst inn mig fylfnin fel eg, fargar 
eingin forg mér þá; fælan mig fyrir 
trúna tel eg, hún tefur ſvo Drottins 

benjum á., 3 
18. Hjartad mitt er, herrann góbi, 

hryggilega ſaurgad mjag; þvo þú þab 

med þínu blóti, þef af audmykt beibi 
en, vinni mér bót á madu' og moͤdi, 

miſtunſemin  gubbúmleg. 
#19. Hjartans innftu æbar mínar, 

elffi, lofi, prisi þig, em hjarta⸗bloͤd 
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vg benjar þínar, bleſsi, hreſsi, gradi 

mig; hjartans þýbar pakkir fínar, 
þér fé, gazkan eilifleg! 

49. Saͤlmur. 

Um Kriſti greptrun.— 

Lagið: Nünlatum oſs likamann grafa. 

Joſep af Arimatia, edalborinn raͤd⸗ 
herra ſaͤ, Gydinga ſvik vid ſon guds 

ſked, ſambykkt hafði þeim aldrei med. 
2. Zann vart lauſnarans lærifveinn, 

lífernis frómur, dyggda breinn, Gyd⸗ 

inga hraddiſt heiptar raun, bélt ſig 

að Rrifti þó á laun. 

3. Peſsi um kvoldid þángað gekk, 
þá af Þílató leyfið fekk, að mætti Je⸗ 
fúm andaðan, ofan tafa, og jarða hann. 

4. Joſep tóf ftrar af Erofsi Kriſt, 

Eeppti þó nýan líndúE fyrft. ftiEó- 
Demus kom þegar þar, þángad koſt⸗ 
uleg ſmyrſlin bar. 

5, Joſep graf eina átti þar, útElapp= 
uð fú í fteini var, í aldingarði Þar 
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allſk ammt fraͤ, einginn fyrr daudur í 

henni lá. 
6. Dyrdlega ſmurdu drottins lik, 

(damin má onnur fínna ſlik), byrgdu með 

ſteini buͤna grof, burt geingu ſtrax 

fyrir utan tof. 

7. Maria Jakobs móðir ein, 

Magdalena á ſemu grein, Salóme 

einninn fat þar bjá, fáu vors þerra 
greptran á. 

8. J Þeirra ſelſkap, jál mín blid, 

ſettu big nidur litla tid; greptrun 
bins herra gæt sel ab, gagnlauſt mun 
efti vera þab. 

9. Bið Jesu greptrun jeg fa féð, 

Joͤſep og Nikodemus med; ábur bordu 
þeir effi Kriſt, opinberlega? ab játa 

rt 
10. Nünfä þeir næfta nyan bug, 

noͤga djorfung og ſtyrkan bug, aug“ 
ljoͤslega ſvo allir fjá, elſtu, fem drottui 

hofdu á. 
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14. Rjükandi trúar horinn hér, 
belgur anbi ſvo víbnærer, ljoͤmandi 
þar af ljósíb ſtin, lífgar hann allt 

med krapti fíu. 
12. Huggiſt þeir nú, fem hjartad 

deigt, Hafa, vg trúar megnid veikt, 

bidji um ſtyrk og ſtodugt geð, ſtundi 
og lari guds ord me. 

13. Beit þú, Sest, ab veit trú 
min, vart baglega', vg elſka þín, 
eflift þvo með mér innvortes, ytra 

goͤd fjátjt merfi þefó! 
14. Annad þú lífa merfja mátt: 

mislifar Drottni? á eingan hátt, þó 
heiðarleg fé hér á jord, holdi ütvaldra 
likfor gjord. 

15. Mataſt guds anda muſteri, 
manns var rettkriſtins likami; því 
má honum veitaſt virding rétt, vel 
med ſtilling vg hófi þett. 

16, Erfisdrykkjur vg ónýtt prjál, 
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effi á ſtylt vid þetta mál: heidingja 
ſtikkun heimſtuleg, hæfir rifnum á 
eingan beg. 

17. Rtid þá ſer þú fálab hold, 
fett vera niður í jarbar mold, hrygg“ 
ur þú vert, og hugsa brátt: hér vid 
þú lifa ffilja átt. 

18. Qagt þegar miður likid fér, 
lättu ſem daudinn hyviſli“ ab þér: 
längt máffe ekki lívið um það, legg eg 
þig eins í flífan ftab. 

19. Gúbi Sesk, fyrir greptrun 

þín, gef þú fíbafta ütfor mín, verdi 

farfæl vg fridſom mér, frelsud ſäl 

nái dyrd hjá þér. 
20. J þríbja máta huggun hrein, 

hér veitift mér á alla grein; guds 
ſonar hold því greptrad var, grepteð 
un minni til sirbíngar. Á 

21. Helgum guds bornum berre 
ans hold, helgadi bæti jord ug mold 

— 
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grofin því er vort ſpefuhüs fátt, 
ſvo má ei granda reidin hætt. 

22. Svo ab lifa, eg ſofni hagt, 

ſvo ad deya, ad kvol fé bagt, ſpo 
ad greptraſt, ſem guds born her, 
gefdu, ſataſti Seðú, mér. 

50. Saͤlmur. 

Um vardhaldsmennina. 

Lagid: Eins og ſitt barn, fadir áftargjarn. 

Oldungar Júda annars dags, inn til 
Pílatus geingu ſtrax, ſogdu herra, 

vér hofum meft, í buga feſt, hvad fá 

falsari herma lést. 

2. Æptir þrjá Daga ótt fyrir fann, 
upptísa mun eg, fagði bann; við 

flífu er best að Leita lags, lát geyma 

ſtrax, þefsa graf inn til þriðja dags. 
3. Maͤſke lífið með leyndum bljótt, 

lætifveinar bans tai um nótt, og 
lýðnum fegi það lyga fEin; þá lýt ei 
yn, þó verði fú villan verri! en bin. 

4. Pílatus víft Þeim varðhald féð, 
7 



202 Paſsiu 

vaktin ſtrax út af ſtadnum gekk, grof⸗ 

inni blifu herrans hjaͤ, og fvo til fjá, 

ſettu innfígli fteininn á. 

ð. Gydinga harð var heiptin Leif, 

bjartans Winbleif? og villan treyſt; 
þeim funni ei nægjaft kool sg bann, 
fem Kriſtur fann, lífa daudan þeir 

laſta þann. 

6. Fordaſt bü ſvoddan fiflffn grein, 

framlidins manns ab laſta bein; fá 
daudi hefir fínn bóm med fér, hver 
helst hann er. Gem begt haf gát á 

ſjälfum þér. 
7. Gybíngar „ vildu. beita. rýrð, 

vors lauſnara upprisu býrð, en 
drottins vald vg visdoͤms ráb, beſs 
vel fekk gáb, verk ſitt framtvæmbi 

viſt med däd. 
8. Hefdi ei vaktin geymt og gatt, 

grafarinnar, fem nú var. radt, orſok 
var meiri' ab efaſt þá, hvort upp ré 
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ſtci, drottinn vor Jesus daudum 

frä. 
9. En þeir ſſälfir, vg er það viſt, 

upprisu drottins hafa lýft, þó kenni— 

menn Súba? af kaldri ſtyggd, kvaldir 
af blygd, keyptu þá til ad bera lygd. 

10. IL fvifrád manna? og atvik 
ill, ónýtir drottinn, þá bann vill; 

bans ráð um eilífð ſtodugt ftát, vg 
ftjórnin klär, ſſegdin dramblätra {létt í 

forgár. 

11. vil? eg nú ſidaſt huga mini, 
Verra Jesü, við Tegftab þinn. Mær 

fem eg gæti ab greptrun þín, gledſt 
fála mín, ſkelfing og ótti daudans dvin 

12. Geftir mínar vg fynbir Þarft, 

fjáljur þegar. þú píndur varſte upp á 
þab bóftu, Drottinn fær,. ſvo kvittud— 

uſt þær, bjartab því nyan fognud fær. 
13, Puͤ gróft þær nidur í grof 

meb þér, gafft þitt réttlæti aptur mérs 
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i hafsins Djúp fem fyrirſpäd finnſt, 
beim fleygdir inuſt, um. eilifd verður 
ei á þær minnzt. 

14, Svo er nú fyndin innſiglud, 
iðrandi fála kvitt víð gud, eilift rétt- 
læti uppbyrjab, í annan ftab, truͤnd 
manneſtja þiggur þab. 

15. Daudi þinn, Jesü, deydi bér, 
bárlega holdsins girnb í mér; grofin 
Þín bylji glæpi mín, fyrir guds aug⸗ 
fn, efli mér ſtyrk upprisan þín. 

16.Gteinþró mins bjarta? üthoggv⸗ 
in ſeſt, beilagur andi vann þab best; 
linduͤk trúar eg læt í té, minn lauſn⸗ 
are, ilmandi ſmyrſl idranin jé. 

17. Svo finni eg haga hvild í 
þér, hvíl þú, Jesü, í brjófti mér; 
innfigli heilagur andi nú, með át. og 
trú, hjartad mitt, fvo. Þar hyviliſt þú. 

„18. Dýrb, vald, virbítg.ag vegſemd 
Þæft, vigta, matt, fpetð, og lofgjord 
ftærit, fé þér, ó Sesú, berra hár, vg 
heiður flúr, amen, amen, um eilíf ár! 
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Þrír abrir 

Piſlar-Saͤlmar, 

kvednir af obrum. 

I. 
Lagid: Gæti Feðú, fjá oſs hér. 

Daudans þúngu framin kvol, á kroſoi 
bángir Jesüs blíður. Frelsarinn, ſvo 
bræbra bol, bætti, pjakaſt piſla hríð 
um. Eilif gezkan út hann gefur, annsa 
kveinſtaf ſonar tefur. 

2. X, bans bjarta fóru ſorg, jére 
hvers sínar huggun ſneyddur, leid 

bann fyrir allra org, afbrot, ſmädur 

varð ug deyddur. Harma {fil þann 

blaut af bretta hann fvv feingi oſs 
gudi þeffa. 

ð. Hver fær kvol thugad þú, ſvo 

bjarta vikna þef ei mætti, og þó líða 
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ſekan fj, ſynda þúngu refsing atti? 

„ eit, ár lidur heilagleiki; hjartad klokkni, 

rauſtin veikiſt! 
4. Hann leid fyrir heimsius ſynd, 

bábúna, undir, bond, kvalradi. Hann, 
ſanunefudur lífsins lind, lét á tré 
vid baubans madi. Füs þann bú vg 
fól fínt anda, fodur, hlydinn, geymſlu 
banda. 

5. Goͤdi Jesü, gef að mér, gleym⸗ 
it ſizt þú elſtan megna, er ſaklaus⸗ 

um þrýfti þér, þetta? ab líða minna 
vegna. Minning kroſsins kvalar þínn- 

ar, koſtuad votti lauſnar minnar! 
6. Gef, eg mína grátt fynd, gef, 

eg medur varud fagni, frið vg jæld; 
þín ſorgarmynd, fí áminni, bezt hvad 
gagnil Eg varð. keyptur; æru by 

„ fóma, allt ffal mannfyn Fesú rúma! 
7. Virztu' af náð mér lidſemd ljú, 

ad likjaſt þér og fylgja hraður, þér, 
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fem lét mig lífi ná, lifa trúr vg 
deya glaður, hátt þig prísa? um heim 
inn víðan, heiðra, nær eg dey, vg 

fíban! 
8. Pad, frelgari, vonar viſt, von⸗ 

ar æ þínn endurleyſti. Þú óvirdir 

veifa fígt, von, fem ſtyrkja þér eg 

treyftis þegar fjör í bauba bvínar, 

bryttinn, mebtaf fálu mina! 

XI. 
Lagid: Adams barn, ſynd Þín þvo var fór. 

Méttláti gud, rannfafa mig, reyn 
bjarta mitt, eg em fyrir þig: fjá, 
Hvert eg beils er hugar; þá hugga 

um þína bjartans kvol, heituſtu äſt 
og pilla bol, þút mína ſälu bugar. 
Herra, þín pífl mín heilsa jé. Hvi— 
líf mtffunar ftórmerfe, virtiſt þú verr 

old fýna! ve nær hef eg nóg hug: 
leidt pad? Ove nær, bezt ſem gat; 

vegſamad, af allri ſäl elſtu bina? 



208 Piſlar 

ið Fridarhofdingi, hetja, ráð, hins 

bæjta fraptur, af guds náð, herklædd— 
iſt holdi og blóbi; heims fyndasjórn 

ſvo ordinn ert, á þál flekklausri líður 

ſnert, af eilífra eymda flödi. Þinn vin- 
ur, fá þig ſpeik, er nær: ſorg og ängiſt 

þitt bjarta flær, tefjt upp guds reibi 
tími; þér hugfellft, piſt þig helvizk 

ſter: bjartans faðir, ef magulegt er, 
bifar fá burtu rymi. 

3. Sär beitt blóð verdur fveiti 
þinn, þú fárþjafaft vg máttfarinn, 
til jarðar þér flotum fleygir; þú, ſon 

hins bæfta, bljúgur berſt, þín bæn, 

af ofraun þá. þú {ferft, itrekud heyriſt 

eigi. Af gudi í ſtridi ſtyrktur þú, 

til ſtraffs endalauſs fannſtu nú, ei— 

lifdar oͤgn big hradir; ſekt manna 
hloͤdſt big fjálfur á, í ſyndugra hend— 
ur gafſt Þig þá, gudlegu med bolgadi. 

4. Þú, guds rettläti“ vg ſanni ſon, 
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ſjälfur barſt illvirfjanna Tann, ſak— 
laus vg ſannheilagur. Svo var bad 
fyrri fyrirſpäd, framkom nú drottins 

hjilpar⸗rcid, vor fridar og frelsis 

dagur. Illßÿdid þyrfti í þitt Blóð, 
ofsann þín guddöms bygg afſtöd, ſvo 
frelsaſt ſälir kynnuz; jeg binn mord— 

ingja játa mig, Jesü, því allra fynd 
á þig, blóð gud, fvv frid vér finnum. 

5. Allt til þræls myntar audvirtiſt, 

en guddoͤmsdyggda⸗ſkarti lyſt, æer 
þitt äſtar-hjarta; þolir fen hatur, häd 

og fmán, hormuͤngum, eymdum fulle 
ur, rán, mazt ekki, mynd guds bjarta; 
þin, fem gud het vís, ſcium vér, famt 

effert, er oſs lyft? á þér, ei mynd né 

fegurd fríða: fyrir þér, ó guð, at: 
hvarf mitt, andlit þeir jafnvel byrgja 
fitt, fáttmáls born fjálf þig nida. 

6. Offur þad, þem guds eilíft ráð, 

cilyktad hafdi, hvert bans náð, blóð 
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með barmfvælum vorum, fyrir mis— 
gjordir fólfsins þíns, fyrir {ett brot- 
legs mannakyns, kvalredum framinn 

fárum; í ſakleysi binu peygjande, 
þreytir þú beg ab kroſeins tré, fem 

lamb þab fláturs bíður; fús, líft fem 
hetja hugprüduſt, hels neyb, fem oſs 
var makleguſt, af äͤſt til vor aumra 

lidur. 
7. Eg maͤtti telja min oll bein, min⸗ 

ar hendur þeir hafa med flein, og 
fætur gegnum grafid; feitir um kringdu 

uxar mig; oͤmildra bóput gladdi ſig, 

fína vild féð að hafiz eg brópa, en 

mín bjálp er fjær, þeir bæða mig: fé 

bann guði ær, bann Elagi, hjálp mun 

Eanna! Madkur eg, ekki maður er nú, 

mig í daudans dupt leggur þú, fpott 
lýðsins, fpé mannanna. 

8. Braͤd kvalaranna' eg orðinn er, 

eg hrópa, þú ei fvarar mér; mig yfir- 

gefa allir; þjafudum, fár þá þorftinn 
var, þeir rétta mér til foglunar, beifEt 
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edik blandað galli; fem ver mitt bjarta 

er funduefinelt, fvo fem vatni er mér 

útbellt, mín ángift er þeim gleði: því 
yfirgafſtu þjóninn þinn, þraut-mæðd= 
an, 6 guð minn, guð minn, af fálar 

fúru ervidi. 
9. Þú hneigir nidur hefdi þín, 

hroͤpar fullfomna byrgun mín: þú beyr, 

jord dopur titrar; ervidi hefi eg ankid 
þér, ó drottiun, ſtelfdan hug eg ber, 
um piſl þína þeinfi bitra. Hvad er 

eg, frelgi? ad féffftu mér? AX, feingi 
eg heitaſt þalfab þér, fjá, drottinn, 

vægb mér fefum; þín hjartans áft 

ffal hvetja mig, að hlydnaſt þér, fun 
albrei þíg, færi með ſyudum frefum. 

10. 9, hvilik pífla eilífra, eptirbid 

mun þeim tortýna, fem forſmä fur“ 

þénun þína; þeim ſem ei ſtunda' í 

ſaunri trú, fenba äſtgjof ab þeffjaft 
nú, til þýngra doͤms þín er pína; 
fynba-þjónum er fífelt þig, með ſynd⸗ 
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um fmána, en játa fíg, forbenun þinni 
treyftn: þver orð þín ſmäir, elffar 
fist, þver ei þig elſtar, bæmift víft, 

kvol þin þann fann ei breyfta. 
11. Þú hefir Heitið hjäſtod mér, 

til helgunar ſpo eg í þér, ávort ſtad⸗ 

faftur færis. þín heilog pífl mig huggar 

ein, hve nær þem ſynda banvænt mein, 

ſamvizku þræbba færir; gjar mig breun⸗ 
and? i ben og trú, bind mig i elffu 
vid big nú, þitt bæmi gef eg geymi; 
veri. þín kvol mín vorn í neyd, í 

velgeingni ſtod, hlif í deyd, og — 
un efſta i heimil 

III. 

Lagid: Hjartad, pänkar, hugur, fínni. 

O minn Jesü, oll þín pína, alla 

ſefar hryggd vg neyb; huggaſt eg, þá 
hormüng þína, hugsa um og beiffan 
deyd; tillaufnar allt því leidſtu mér, 
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lát mig aldrei gleyma þér, þér, fem 
fynbafeft barſt mína, ſaklansan 
þá lést þig pína. 

2. Ef mér flýgur ſynd í fínni, 
fvifult mín ef freiftar hold, þú æ 
fért mér þá í minni, þar vid kroſs⸗ 
inn ftóbft á folb, haddur, kvalinn, 

hatadur, huggun vína orſneyddur, fjot⸗ 
ur fynba? eg fæ þá ſlitid, og fullur 
viknun til þín lítib. 

3. Heims ef lyft mig glysleg 
ginnir, glæpa fram á breiban veg, 

gjálífis ad glaum eg fínni, gedhrauſt⸗ 
ur, nei, ſegi egz heims lyft Je— 

ſuͤm heingdi' á tréð, hins réttláta 
kvaldi ged. Burt, holds lyſt, ür 

brjoͤſti minn, bjo huͤn lausnaranum 
pinu. 

4. Ef mér ógnar ótt? og mada, 

eg þá, Seðú, meb þér líð, mig Þau 



214 viſlar Gálmar. 

etfi megna? að bræða, eg minniſt á þitt 
dauda frið; þitt mér fennbi þolugt 

aeb, þelinmæbi? ab fígra meb; a, eg 
wil þér eptir feta, efl mig badi' ab 

vilja? og geta. 
5. Og þó hel á fund minn fari, 

fullgruggur famt er eg; þú, mín 

vernb og minn lauſnari, máttir gánga 
fama veg; og þú vegſemd ávannft 

þér, en fekkſt ſtad tilbúib mér, í 
bins fobur fridar riki, fínnft þar 
effert bol né fýfi. 

6. Jesuͤ, fál áminntu mína, ab 

minna vegna blób þitt rann, frojð 
þin, baubi, kvol og pína, fvittun 
fynba" og lauſn mér vann; þá ſtal 
oll mín æfíftund, offrud þér; en hels 

við blund, þig mitt andvarp efſta 
príða, upp til býrbar holdid víða. 

tp 
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